
 

 

 

Részvételi- és Játékszabályzat 

a Puskás Akadémia Futball Club (PAFC) által szervezett  

„MOVEMBER” szurkolói nyereményjátékhoz  

 

1. A promóció rövid leírása 

Mindazon szurkolók, aki a 2018. november 1-3. közötti regisztrációs időszakban résztvevőként 

regisztrálnak és ezt követően részt vesznek a „MOVEMBER” szurkolói játékban (a továbbiakban: Játék), 

illetve 30 napon keresztül betartják a „bajuszborotválási tilalmat”, versenybe szállnak a Játék fődíjáért, 

azaz a 2 főre szóló wellness hétvégéért a Hunguest Hotelek egyikébe, mely a 2018. november 24. napján 

megrendezésre kerülő PAFC – Szombathelyi Haladás NBI labdarúgó bajnoki mérkőzés félidei szünetében 

kerül kisorsolásra. A nyertesen kívül egy-egy pótnyertes is kisorsolásra kerül. A Játék végső lezárásának és 

fődíj átadásának napja: 2018. november 30.    

2. A Játék menete 

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő 2018. november 1-3. között regisztrál a 

www.pfla.hu/movember weboldalon neve, e-mail címe, és telefonszáma, insta profil megadásával. A 

regisztrálásra lehetőség van személyesen a 2018. november 3. napján megrendezésre kerülő PAFC – 

DVTK bajnoki labdarúgó mérkőzésen is, a meccs kezdete előtt 2 órával, azaz 15:00 órától a mérkőzés 

félidei szünetéig, azaz 18:00 óráig bezárólag a PAFC hoszteszei segítségével. A regisztrálást követően a 

Játékos kezdje napját frissen borotvált arccal. 

A regisztrációt követően a Játékos nyomon követi a www.pfla.hu weboldalon közzétett „MOVEMBER” 

naptárat, és teljesíti az ott meghatározott napokon közzétett feladatokat a fődíj elnyerése érdekében. A 

regisztráció napján, továbbá a 2018. november 8.,15., 22. napján a Játékos kötelessége saját magáról egy-

egy szelfit az Instagramra feltölteni, melyeket a #PAFCMOVEMBER, #NOVESSZBAJSZOT hashtag-

ekkel jelöljön meg.  

A sorsolást követően a fődíj nyertese a 2018. november 24. napján megrendezésre kerülő PAFC – 

Szombathelyi Haladás NBI labdarúgó bajnoki mérkőzésen kerül kisorsolása és kihirdetésre, melyen a 

regisztrált játékosoknak személyesen is részt kell venniük, hiszen ha a szünetben nem tud megjelenni az 

átadón, akkor a pótnyertesre száll a nyeremény. A fődíj nyertese 2018. november 30. napján is köteles 

feltölteni egy-egy szelfit önmagáról, bizonyítandó, hogy betartotta a 30 napos „bajuszborotválási tilalmat”. 

Ennek elmulasztása esetén a fődíjra a Játék pótnyertese válik jogosulttá. 

3. Elvárások a résztvevők irányába 

 

 A Játék ideje alatt a Játék minden résztvevője köteles a bajuszát megfelelően ápolni.  

 A Játékos feladata a www.pfla.hu weboldalon közzétett „MOVEMBER” naptár figyelése és a Játék 

nyomon követése, mellyel egyúttal a „MOVEMBER”mozgalom is népszerűsítésre kerül. 

 Szakáll növesztése tilos, a Játék résztvevőjének bajusza nem érhet össze az állon. 
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4. Adatvédelem 

A jelen játékszabályzat során közlésre kerülő személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 általános adatvédelmi rendeletének, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, továbbá a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 

Adatvédelmi Szabályzata és Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően történik. A Puskás 

Ferenc Labdarúgó Akadémia Adatvédelmi Szabályzata és Adatvédelmi Tájékoztatója a nyilvánosság 

számára elérhető a www.pfla.hu weboldalon. 

 

 

Felcsút, 2018. november 1. 
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