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HIRDETMÉNY 
Részvételi szabályzat 

Pompás hétévége Párizsban! 

Részvételi feltételek 
2017. december 31-én a Magyar Lóversenyfogadást - szervező Kft. a Kincsem+ vagy 

Kincsem+ TUTI szelvényt vásárlók között ajándékot sorsol ki az Ügetőszilveszter 2017 

rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény). 

A sorsoláson azok vehetnek részt, akik a 2017. december 31-én tartott Kincsem+1 futamra 

érvényes Kincsem+ vagy Kincsem+ TUTI fogadási szelvénnyel rendelkeznek. A 

résztvevőknek a szelvényt be kell mutatniuk a Rendezvényen az erre kijelölt munkatársaknak2, 

majd a szelvény ellenőrzését követően meg kell adniuk személyigazolványukban szereplő 

nevüket, lakcímkártyájukon szereplő címüket. (Ha rendelkeznek e-mail címmel és 

telefonszámmal, akkor ezeket az adatokat is megadhatják). Ezt követően a kitöltött adatlapot le 

kell adniuk 17:00-ig a Kincsem Park fogadósátrában, az erre kijelölt helyen. 

Akcióban részt vevő szelvény vásárlásának időintervalluma 
2017. december 31. 12:00 és 2017. december 31. 17.00 között. 

A sorsolás helye 
1101 Budapest, Albertirsai út 2-4., Kincsem Park, színpad. 

A sorsolás időpontja 
A nyilvános sorsolásra 2017. december 31-én 17:00 és 18:00 között kerül sor a Kincsem Park 

színpadán (1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.) közjegyző jelenlétében. 

Nyeremény 
A sorsoláson 1 db nyertest sorsolunk ki, akinek a nyereménye egy kétszemélyes, egyéjszakás 

párizsi utazás, szervezett programokkal, teljes ellátással. 

                                                
1 Naponta egy Kincsem+ futamot szerveznek. A futam kezdésének időpontjáról a www.lovifogadas.hu oldalon 
tájékozódhatnak az érdeklődők 2017. 12. 29-től. 
2 A pontos helyről és az ellenőrzést végző munkatársakról a Rendezvény területén az Információs pultnál 
érdeklődhetnek a játékosok. 
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A nyertes nevét és a címét (a házszám nélkül) a műsorvezető bemondja. A sorsolást követően, 

2018. január 10-éig a nyertes neve és lakcímkártya szerinti városa megjelenik a 

www.kincsempark.hu és/vagy www.lovifogadas.hu és/vagy www.lovi.hu internetes 

honlapokon. A nyereményjátékban való részvétellel a játékos elfogadja nevének és házszám 

nélküli címének bemondását, továbbá nevének és településének nyilvános közzétételét. 

 

A nyeremény átvehető a sorsolás helyén, a sorsolás napját követő 90 napos határidőn belül. A 

nyeremény készpénzre nem váltható. A sorsolás során 3 tartaléknyertes is sorsolásra kerül. 

 

A nyertes a nyereményét csak érvényes fényképes igazolvánnyal és érvényes lakcímkártyával 

veheti át. A lakcímkártyán és az adatlapon lévő névnek egyeznie kell vezetéknév, keresztnév 

és/vagy középső név szinten, továbbá a címnek egyeznie kell legalább házszám szinten. 

 

Jelen hirdetmény nyilvános, elérhető a www.kincsempark.hu oldalon. 

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87121/2015 

 

Budapest, 2017. 12. 20. 


