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HÁRMAT EGY CSAPÁSRA! 

 BORS NYEREMÉNYJÁTÉKA 

JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

A meghirdetett játék szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 

Budapest, Üllői út 48., a továbbiakban: Szervező).  

2. A NYEREMÉNY 

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékosok), - akik a jelen                                

játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - a Játék időtartama alatt, a Bors 

címoldalán található egyedi sorszámokkal, az alábbi nyereményeket nyerhetik meg: 

A Promóciós játék során a Játékosok az alábbi nyereményeket nyerhetik meg: 

● 99 x 3000 forint pénznyeremény (napi 3 x 3000Ft.-) 

● 33 x 30.000 forint pénznyeremény (napi 1 x 30.000Ft.-) 

● 5 x 300.000 forint pénznyeremény (heti 1 x 300.000Ft.-) 

Az Ajándéksorsolás során a Játékosok az alábbi nyereményeket nyerhetik meg: 

● 1 x 3.000.000 forint pénznyeremény  

 

A Játék időtartama alatt (33 napig) különbözőképpen van lehetőség nyereményt szerezni: 

Promóciós játék során 

- naponta 3 db sorszám nyerhet 3000Ft.- pénznyereményt 

- naponta 1 db sorszám nyerhet 30.000Ft.- pénznyereményt  

- hetente 1 db sorszám nyerhet 300.000Ft.- pénznyereményt 

Ajándéksorsolás során 

- 33 nap elteltével, a főnyeremény 1 db sorszámmal 3.000.000Ft.- pénznyeremény 

A nyereményjáték teljes nyeremény értéke 5.787.000 Ft pénznyeremény. 

 

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött 

cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos). 

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más 

gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, 

ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 

bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. 
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4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A játék 2022. május 2. napján kezdődik, és 2022. június 3. napjáig, azaz 33 napig tart. 

A játékszelvények beérkezési határideje: 2022. június 13. 

 

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA 

A játékot a Szervező a Bors szórakoztató napilapban hirdeti meg. 

A Szervező a játékszabályzatot a www.borsonline.hu/jatekszabalyzatok oldalon teszi közzé.  

 

6. AZ ONLINEJÁTÉK MENETE (A PROMÓCIÓS JÁTÉK MENETE) 

6.1. Napi játék menete 

A játék ideje alatt a BORS napilapok címlapján egyedi sorszámok kerülnek elhelyezésre, a lap jobb 

felső sarkában. Minden nap 0:00-23:59-ig van lehetőség a kódokat feltölteni a borsonline.hu/harmat-

egy-csapasra micrositera és megpörgetni a szerencsekereket.  

A napi nyereményeknél, azonnali nyerési esély van, a szerencsekerék megpörgetésével azonnal kiderül, 

hogy a feltöltött egyedi sorszám nyert-e vagy sem. A szerencsekerékbe előzetesen a teljes játék 

időszakára legenerált kódtartományt feltöltjük így az automatikusan tudja ellenőrizni, hogy a feltöltött 

kód valós-e. A szerencsekerék programja előzetesen random kisorsolja a nyertes időintervallumokat, 

naponta 4-et, amelyekben az első négy darab kód feltöltője automatikusan nyer. A nyeremény értéke 

randomizálva kerül kisorsolásra, naponta 4 nyertes, 3 nyertes 3000 Ft és 1 nyertes 30 000 Ft értékben 

nyer pénznyereményt. 

A napi, azonnali nyertesekkel a Szervező telefonon és e-mailben felveszi a kapcsolatot, a nyerés ténye 

utáni 1. munkanapon. Minden napi nyertesnek meg kell őriznie a megvásárolt Bors napilapot, amelyen 

a nyertes sorszám található. A nyertes sorszámot tartalmazó címoldalról egy fotót kell készíteni 

melyet az ügyfélszolgálattól kapott értesítő levélre válasz üzenetként kell elküldeni, ezzel 

bizonyítva a nyerés tényét. A nyeréstől számított 15 napon belül előre egyeztetett időpontban, a 

Szervező megküldi az adatbekérőt melyet kitöltve, válaszborítékban vissza kell küldeni. 

Naponta összesen 4 nyertes sorszám megállapítására kerül sor.  3 nyertes sorszámmal, napi 3000 Ft.- 

pénznyereményt nyerhető, míg naponta 1 nyertes sorszámmal 30.000Ft.- pénznyeremény nyerhető. 

 

6.2. Heti játék menete 

A játék ideje alatt a BORS napilapok címlapján egyedi sorszámok kerülnek elhelyezésre, a lap jobb 

felső sarkában. Minden nap 0:00-23:59-ig van lehetőség a kódokat feltölteni a borsonline.hu/harmat-

egy-csapasra micrositera. 

A heti nyeremények megnyeréséhez minimum 3 egyedi sorszám feltöltésére van szükség, hogy 

bekerüljön az adatbázisba, amelyből hetente 1x sorsolunk 1 db nyertest, gigacalculator.com –on, a 

véletlenszerűség elve alapján.  A Szervező a Játék időtartama alatt hetente egyszer, az azt megelőző 

héten az összes beküldött sorszám közül hetente 1 db nyerő sorszámot kisorsol háromtagú sorsolási 

bizottság jelenlétében, mely sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsolások időpontjai:  

- Május 9 (hétfő) 15:00 óra - május 2 - 8 időszak alatt beküldött kódok közül 

- Május 16 (hétfő) 15:00 óra - május 9 -15 időszak alatt beküldött kódok közül 

- Május 23 (hétfő) 15:00 óra - május 16 - 22 időszak alatt beküldött kódok közül 
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- Május 30 (hétfő) 15:00 óra – május 23 - 29 időszak alatt beküldött kódok közül 

- Június 7 (kedd) 15:00 óra – május 30 – június 3 időszak alatt beküldött kódok közül 

Minden sorsolás alkalmával 1 db nyerőszám kerül kisorsolásra, amellyel 1 x 300.000Ft összegű 

pénznyereményt lehet nyerni. 

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A sorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget 

tevő gigacalculator.com sorsolóprogram segítségével kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel 

elfogadja a hivatkozott gigacalculator.com sorsolóprogramot, és annak alkalmazását a játékban. 

A heti sorsolás eredménye, azaz a heti 1 nyertes sorszám a sorsolást követő keddi napon megjelenő 

BORS napilapban, illetve másnap (a sorsolást követő napon) a borsonline.hu/harmat-egy-csapasra 

oldalon kerül kihirdetésre. Kivéve a június 7.-ei (kedd) sorsolásnál, ebben az esetben június 8.-án 

(szerdán) kerül kihirdetésre a szerdai napon megjelenő Bors napilapban a heti nyertes. 

1 nyertes sorszámmal, 1 db 300.000.- forint értékű nyereményt lehet nyerni. 1 felhasználó többször 

bekerülhet a sorsolásba, tehát nagyobb az esély a nyerésre, ha ugyanarról az e-mail címről több egyedi 

sorszám kerül beküldésre egy héten belül. 

A Szervező a microsite-on beregisztráló e-mail címét, teljes nevét, telefonszámát, lakóhelyének 

megyéjét és életkorát megadó felhasználóhoz rendeli az egyedi sorszámot, amely segítségével 

visszakereshető a nyertes. Amint a Szervező azonosítja a nyerés tényét, legkésőbb a kihirdetést követő 

munkanapon 8-17 óra között telefonon felveszi a kapcsolatot a Nyertessel és felveszi a Nyertes adatait. 

A Szervező kizárólag azon Játékost hívja fel, aki a nyertes sorszámmal rendelkezik, tehát azt a Játékost, 

akinél azonosította a nyerés tényét.  

A heti Nyerteseknek az adategyeztetéskor meg kell adniuk, hogy melyik sorszámot találták meg a 

címlapon, továbbá meg kell adniuk a korábban megadott személyes adatokon felül 

bankszámlaszámukat. A nyertes sorszámot tartalmazó címoldalt meg kell tartani és a nyeréstől 

számított 15 napon belül előre egyeztetett időpontban, a Szervező megküldi az adatbekérőt és a 

válaszborítékot.  A nyertes Játékos feladata az, hogy a válaszborítékban küldje vissza kitöltve az 

adatlapot és a nyertes sorszámot tartalmazó címoldalt bemutassa a GLS futárnak, aki azonosítja 

a nyertes sorszámot. 

A nyertes sorszámot tartalmazó címoldalt minden esetben meg kell őrizni, mert a nyerés ténye e nélkül 

nem ellenőrizhető, tehát a nyeremény felvétele sem lehetséges. 

Amennyiben a Nyertes, a nyertes sorszámot tartalmazó címoldalt nem őrzi meg és azt a futárnak nem 

mutatja be, úgy nem jogosult a nyeremény átvételére.  

7. Főnyeremény játék menete (AJÁNDÉKSORSOLÁS MENETE) 

A játék ideje alatt a BORS napilapok címlapján egyedi sorszámok kerülnek elhelyezésre, a lap jobb 

felső sarkában. A Játékosoknak 10 darab egyedi sorszámot kell összegyűjteniük. 

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos adja meg adatait, gyűjtsön 

össze a Bors napilapból 10 db egyedi sorszámot, azokat vágja ki és küldje vissza a Szervező részére. A 

Játékos a játékszelvényen megadja az e-mail címét, teljes nevét, telefonszámát, lakóhelyének megyéjét 

és életkorát. 
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A főnyeremény játékban tehát akkor tud részt venni a Játékos ha a 10 db sorszámot és a Bors napilapban 

található kitöltött játékszelvényt zárt borítékban beküldi postai úton az alábbi címre: 1082 Budapest 

Üllői út 48.  

A játékszelvény végső beérkezési határideje: 2022. június 13.   

Egy játékos beküldhet többször is 10 db egyedi sorszámot, viszont egy borítékban összesen 10 db egyedi 

sorszám beküldésére van lehetőség.  

2022. június 13.-ig beérkezett játékszelvények közül közjegyző jelenlétében 1 db nyertes kisorsolására 

kerül sor, amely Nyertes 3.000.000 Ft.- pénznyereményben részesül.  

 

7.1. Főnyeremény sorsolás (AJÁNDÉKSORSOLÁS)  

A nyilvános sorsolásra 2022. június 20.-án napján 11:00 órakor, közjegyző jelenlétében a Mediaworks 

Hungary Zrt., 1082 Budapest, Üllői út 48. szám alatti címén kerül sor.  

A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a játékszabályzatot, és annak alkalmazását a játékban. 

A sorsolás kézi úton történik, a nyeremények a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfe-

lelő Játékosok között kerülnek kisorsolásra. A sorsolásra az érvényes játékszelvényt beküldő Játékosok 

között, a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a vé-

letlenszerűség elvének alkalmazását. 

A sorsoláson 5 tartaléknyertes sorolása történik, akik a nem érvényes pályázat helyébe lépnek. (tehát az 

első tartaléknyertes lép az ajándékhoz rendelt érvénytelen nyertes helyébe).  

8. A nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése/átadása 

A Nyertes Játékossal a kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének 

részleteit.  

A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, a sorsolást 

követő 90 napos jogvesztő határidőn belül. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával 

fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a 

Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez 

a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására. 

A nyeremények átadása bankszámlaszámra történő utalással történik. A Nyertes Játékos 

tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételéhez bankszámlaszámmal kell rendelkeznie. A Nyertes 

Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben nem rendelkezik bankszámlaszámmal a nyerés 

tényéről történő értesítéstől számított 15 munkanapon belül az általa önkéntesen választott bankfiókban 

bankszámlát nyit. A Nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen határidőn belül 

bankszámlanyitási kötelezettségének nem tesz eleget a Játékból kizárásra kerül.  

 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz 

eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt 

semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át 

nem ruházható.  

 

9. Kizárás a játékból 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

- a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,  

- bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni 

próbálja; 
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- a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; 

- jelen szabályzat bármely pontját megsérti. 

 

10. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év 

alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, 

valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, 

egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely 

harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

 

11 ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM 

11.1 Tájékoztatás 

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint 

adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes 

adataik védelmét.  

 

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

 

Adattípus: Cél: Jogalap: Időtartam: 

Játékban részt vevő 

természetes személy 

neve 

● Játékban részt vevő 

nyertes azonosítása, 

● Játékban való 

részvétel, 

● Nyeremény 

kézbesítése/átadása, 

● Játékban résztvevő 

nyertes értesítése, 

● egyéb jogszabályi 

kötelezettségek 

teljesítése 

az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

 

6 hónap  

Játékban részt vevő 

természetes személy 

lakcíme 

● Játékban részt vevő 

nyertes azonosítása, 

● Játékban való 

részvétel, 

● Nyeremény 

kézbesítése/átadása, 

● Játékban résztvevő 

nyertes értesítése, 

● egyéb jogszabályi 

kötelezettségek 

teljesítése 

az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

 

6 hónap  

Játékban részt vevő 

természetes személy 

telefonszáma, e-mail 

címe 

● Játékban részt vevő 

azonosítása, 

● Játékban való 

részvétel, 

● Sorsolás 

lebonyolítása, 

● Játékban részt vevő 

értesítése, 

● egyéb jogszabályi 

kötelezettségek 

az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

 

6 hónap 
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teljesítése 

Nyertes Játékosokról 

készült kép-, hang- 

és filmfelvétel illetve 

szöveges tartalom is 

● Nyeremény 

kézbesítése/átadása 

az érintett hozzájárulása a hozzájárulás 

visszavonásáig 

Nyertes játékos 

adóazonosító jele, 

bankszámlaszáma  

● jogszabályi 

kötelezettségek 

teljesítése 

● Nyeremény 

kézbesítése/átadása 

jogi kötelezettség 

teljesítése, az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény, a 

számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény, a személyi 

jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény 

alapján 

8 év 

 

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti 

a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen. 

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi 

elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy: 

 

Mediaworks Hungary Zrt., 

1082 Budapest, Üllői út 48., 

adatkezeles@mediaworks.hu 

 

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, 

helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint, ha jogellenes adatkezelést 

tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.  

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti 

el: 

 

    • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

    • postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

    • telefon: +36 (1) 391-1400 

    • fax: +36 (1) 391-1410 

    • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

    • honlap: naih.hu 

 

12. KAPCSOLAT 

A játék kapcsán érdeklődni lehet a +36-1-999-4760-as telefonszámon munkanapokon 08:00 és 17:00 

óra között. 

 

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 

játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül 

elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvédelem internetes oldalon 

olvasható. 

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, 

a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.borsonline.hu/jatekszabalyzatok 

http://mediaworks.hu/adatvedelem
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oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti 

– folyamatos elérhetőségét a www.borsonline.hu/jatekszabalyzatok oldalon. A Nyertesek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a Szervező a nevüket és a lakcímük szerinti település nevét Bors szórakoztató napilapban 

közzétegye.  

A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremények átadásáról 

készített kép-, hang- és filmfelvételt a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott, sajtótermékeiben 

felhasználja, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a 

Mediaworks Hungary Zrt. által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és 

alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, 

hogy róla készített kép-, hang- és filmfelvételért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és 

ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére. 

A játékra jelentkezők és a Játékosok tudomásul veszik, hogy Szervező a játékot hivatalos Facebook 

oldalán is hirdeti, azonban a játékra a Facebook oldalon történő jelentkezést kizárja. Ennek megfelelően 

a Facebook oldalon történő esetleges jelentkezéseket a Szervező törli. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó 

felhasználási feltételeit. 

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. 

California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 

5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik 

minden a jelen játákszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. 

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a 

Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz 

részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul 

mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. 

 A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen 

körülmények között át nem adja. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagram 

vonatkozó felhasználási feltételeit. 

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland 

Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden 

a jelen szabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. 

 

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az 

Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható 

kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel 

kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. 

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen 

körülmények között át nem adja. 

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A 

Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos 

által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook 

nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen 

és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. 

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben 

a Szervező döntését fogadja el irányadónak.  

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak. 

http://www.borsonline.hu/jatekszabalyzat
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A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.  

 

Kelt: Budapest, 2022. április 21. 


