Játékszabály
1. Az alkalmazásról általánosságban
Az Avorado alkalmazásban a résztvevő játékosok, regisztrációt/bejelentkezést követően ügyességi
vetélkedőkben versenyezhetnek egymással, egyes versenyekben valódi nyereményekért.
Hirdetők szponzorálhatnak versenyeket, felajánlva a legjobban teljesítő játékosnak bármilyen nem
pénzbeli nyereményt, szolgáltatást, vagy terméket.

2. Az alkalmazás üzemeltetője
Avorado Kft. (székhely: 1038 Budapest, Tündérliget u. 3/III D, cégjegyzékszám: 01-09-282698)
A Játék megnevezése: ügyességi vetélkedő („Verseny”)
A Játék elnevezése: „Avorado” ingyenesen letölthető az Apple App Store-ból.
A Játék szervezője („Szervező”) és lebonyolítója („Lebonyolító”): Avorado Kft. (székhely: 1038
Budapest, Tündérliget u. 3/III D, cégjegyzékszám: 01-09-282698)
A versenyek folyamatosak, nem dátumhoz kötött a zárásuk. A versenyeket a Szervező teszi elérhetővé
az alkalmazásban. Minden verseny akkor zárul le, ha az adott versenyre benevezett játékosok
létszámkritériuma teljesül. Ha a létszámkritérium nem teljesül a versenynek nincs végeredménye.

3. Részvételi feltételek
A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 17.
életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki a fent meghatározott valamennyi feltételnek
együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő).
Továbbá, aki rendelkezik Facebook profillal, elfogadja az Adatkezelési szabályzatot és teljesíti a
„bejelentkezés Facebook-al” regisztrációs folyamatot az alkalmazás első indításakor.
Facebook-al történő bejelentkezéskor a következő adatokhoz kérünk feltétlen hozzáférést: teljes név,
regisztrációs e-mail cím, profilkép. Ezeket a személyes adatokat az Adatkezelési szabályzat-ban
foglaltak szerint kezeljük.
A versenyeken egy természetes személy csak egy felhasználó fiókkal nevezhet. Többszörös nevezés
esetén a Szervező a Résztvevő első nevezését követő összes többi eredményét törli, és ezzel kizárja
azok vonatkozásában a versenyből.
A regisztráció ingyenes. A Résztvevő a regisztrációval elfogadja a jelen Szabályzatot és az Adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltakat.

4. Nevezés
Minden, a Szervező által az alkalmazásban közzétett versenyre a Résztvevők az alábbiak szerint
nevezhetnek. A „Nevezek” gomb elindtja az adott verseny szponzorának videó hirdetését, melyet 30

másodpercig nem lehet megszakítani. A videó megtekintésével a Résztvevő jogot szerez a versenyen
való indulásra. A versenyek négy féle (reflex, koncentráció, ritmus, memória) alapképességeket mérő
ügyességei játékkal indulhatnak, melyeket a Szervező választ ki a versenyek közzétételekor.

5. Verseny menete
A nevezést, videómegtekintést követően röviden ismertetjük az adott versenyhez rendelt ügyességi
játék szabályait, melyet követően a Résztvevő elindthatja a játékot. A játék végeztével az eredményt
összefoglaló képernyőn minden játékosnak biztostunk egy újrajátszási lehetőséget, mely felülrja a
korábbi eredményt. Amennyiben a verseny lezárása gombra kattint, akkor a legutolsó eredménye
kerül fel az adott verseny ranglistájára.

6. Verseny lezárása
A versenyekre addig lehet nevezni, amíg az adott versenyre benevezett játékosok száma el nem éri a
verseny létszámkritériumát. Amint elegendő Résztvevő nevezett be, a versenyt lezárjuk. Ezt követően
több Résztvevő nem nevezhet már be a versenyre. A versenyben résztvevők saját és a versenyben
résztvevő többi játékos eredményét a Ranglistán tekinthetik meg.

7. A nyertesek értesítése
Amint egy verseny létszámkritériuma teljesül, lezárjuk a veresenyt és az első helyen végzett játékost email-ben értestjük az eredményéről és a nyeremény átadásának részleteiről.

8. Nyeremény
A versenyek nyereményeit hirdetők ajánláják fel a videóhirdetés megtekintésekért cserébe. Egy
verseny látszámkritériuma a felajánlott nyeremény forgalmi értékétől függ kizárólag. A nyeremény
forgalmi értékéből egy videó megtekintés 20 Ft-ot fedez.

9. Egyéb rendelkezések
A nyeremény visszautasítható.
A nyeremény másra átruházható, azonban készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.
A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban
előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget, melyről szóló szükséges igazolást a nyertes részére a
nyereménnyel együtt átad.
Amennyiben a nyereményt az átadásra nyitva álló időn belül, mely 30 naptári nap nem veszi át a
nyertes, úgy a nyeremény forgalmi értékét a Szervező köteles játékadó címen bevallani és a
nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követően a központi költségvetésbe befizetni.
A nyereményjátékból kizárható:
1. aki a jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi;
2. aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a nyereményjáték során.

A nyereményjátékból továbbá ki vannak zárva a Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint a felsorolt személyek Polgári
Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.
A vetélkedő játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A nyereményjátékban
való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a nyereményjáték nem minősül a hivatkozott
törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező
tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A Résztvevő köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Szervező nem vállal
felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Résztvevő nem a
kellő körültekintéssel járt el a nyereményjátékban való részvétel során.
Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek
szerinti lefolyásáért.
Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező
felfüggeszti vagy megszakítja a nyereményjátékot, erről emailben tájékoztatják a Résztvevőket.
A nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereményjátékban való részvétellel
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
A Játékhoz kapcsolódó jognyilatkozatok, hozzájárulás visszavonása
A Játékban való részvétellel a résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy:
1. a regisztráció során megadott személyes adataikat az Adatkezelési tájékoztatóban
meghatározottaknak megfelelően kezeljék;
2. a nyereményre való jogosultság esetében nevüket és lakcímüket (kizárólag a település nevét)
a Szervező a honlapján, a Játék honlapján, nyilvánosságra hozza a játék lezárást követő 1 évig.
3. a nyeremény átadásáról kép-, hang - és filmfelvétel készüljön, egyben hozzájárulnak ezen
felvételek akár egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő
felhasználásához idő – és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül 5 évig.
Résztvevő a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt
tudomásul veszik és a Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését, vagy az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint a közvetlen
üzleti célból történő megkereséshez, a meghatározott társaságokhoz való adattovábbításhoz
megadott hozzájárulásának visszavonását a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi.
A Résztvevő a részvételi hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vonhatja
vissza:
1. írásban az Avorado Kft. 1038 Budapest, Tündérliget u. 3/III D címre küldött levél formájában
vagy
2. elektronikus úton info@avoradoapp.com címre küldött e-mailben.

A visszavonó nyilatkozatot a Szervező és a Lebonyolító 8 munkanapon belül dolgozza fel.
A visszavonó nyilatkozatnak a Résztvevő nevét és email címét kell tartalmaznia.
A megadott adatokat a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.
A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan az info@avoradoapp.com
e-mail címen érdeklődhet.
A Szabályzat közzététele az Avorado alkalmazásban és az avoradoapp.com honlapon történik. A
Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa.
Avorado néven kiadott alkalmazása ingyenesen letölthető az Apple App Store online boltból. Az Apple
Inc.-nek nincsen semmilyen jogi vonatkozásban kapcsolata, felelőssége az alkalmazásban közzétett
versenyek nyereményeihez.

