
Hivatalos játék- és részvételi szabályzat 
MAPEI „CONSTRUMA” nyereményjáték – Construma 2019 

1. A Játék szervezője  
A MAPEI „CONSTRUMA” nyereményjáték elnevezésű promóció (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Mapei Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2.) (továbbiakban: „Szervező”). 

2.  A Játék időtartama  
A Játék 2019.04.03. 9:00-tól 2019.04.07., 15:00-ig tart. A Játék kezdete megegyezik a Construma 2019 Kiállítás nyitási idejével.  Zárása a Kiállítás utolsó napján, 15:00-kor történik. 
 

3.  A Játék rövid leírása: 
A Construma Kiállításon a Mapei standján elhelyezett terminálokon keresztül illetve a Mapei hostesseinél regisztráló látogatóink között naponta egy bruttó 50 000 Ft értékű Mapei 
vásárlási utalványt, Regina Kávéház és Étterem utalványt, 2 fő részére szóló Zalakarosi fürdőbelépőt, 2 fő részére szóló KalandoZoo belépőt és 2 fő részére szóló Mapei Tour de 
Zalakaros nevezést sorsolunk ki, az ötödik napon pedig egy 2 éjszakás wellness hétvégét 2 fő részére félpanziós ellátással a HOTEL KAROS SPA**** superior-ban Zalakaroson a 
Mapei Tour de Zalakaros kerékpárverseny hétvégéjére, egy 2 fő részére szóló Mapei Tour de Zalakaros nevezést. 

4.  A Játék leírása: 
A játékban részt vehetnek a 18 életévüket betöltő természetes személyek, akik az adatfelvételnél a kivitelező szakemberek/cégek, építkező, felújító, érdeklődő, építész, tervező, 
kategóriába sorolt látogatók. A kategória besorolást az adatgyűjtő rendszeren (központi szerveren futó, saját adatbázissal rendelkező adatgyűjtő rendszer, melynek célja a regisztrálók 
adatainak összegyűjtése, illetve a Játék lebonyolítása és nyilvántartása) (továbbiakban: „Rendszer”) keresztül önkéntesen megadott adatok alapján állapítjuk meg. 
A sorsolás zárt, gépi úton, szoftveresen történik. Minden egyes nyereményhez pótnyertest is sorsolunk. Minden nap kategóriánként napi egy nyereményt – bruttó 50 000 Ft értékű 
Mapei vásárlási utalványt, Regina Kávéház és Étterem utalványt, 2 fő részére szóló Zalakarosi fürdő belépőt, 2 fő részére szóló Mapei Tour de Zalakaros nevezést, és 2 fő részére 
szóló KalandoZoo belépőt - sorsolunk ki. A sorsolások minden nap 15:00-kor a standon (A pavilon 211/D), nyilvánosság előtt történnek.  
A napi nyereményekért az aznapi jelentkezők indulhatnak, illetve a másodiktól az ötödik napig az előző napi zárástól (15:00-tól) beérkező regisztrációk is részt vesznek a sorsoláson. Az 
ötödik napon sorsoljuk a fődíjat, amely egy 2 éjszakás wellness hétvége 2 fő részére félpanziós ellátással a HOTEL KAROS SPA**** superior-ban Zalakaroson a Mapei Tour de 
Zalakaros bringaverseny hétvégéjére, valamint egy 2 fő részére szóló Mapei Tour de Zalakaros nevezés és 2 fő részére szóló Zalakarosi Fürdő belépő. 
 
A nyeremény átvételének feltétele az érvényes Lakcímkártyával történő azonosítás (egyező irányítószám és pontosan egyező név) illetve az azonosító számot tartalmazó egyedi 
sorszámozott kártya (regisztrációnál megkapott kártya) felmutatása. Ezek együttes megléte a feltétele a nyeremény átvételének. Bármelyik azonosító hiánya vagy eltérő adatok 
esetén a Szervező megtagadhatja a nyeremény átadását további azonosítók bemutatásáig, illetve ezek hiányosságai esetén végleg. Ebben az esetben a pótnyertes részére Szervező 
felajánlja a nyeremény átvételének lehetőségét. A nyereményt azonnali vagy telefonos értesítés után a Játék zárásától számított 15 naptári napon belül a Szervező székhelyén lehet 
átvenni. 15 nap elteltével telefonos értesítés után az adott nyereményhez kisorsolt pótnyertes jogosult a nyereményre. Újabb 15 naptári nap elteltével –amennyiben a pótnyertes sem 
veszi át nyereményét – az a Szervező tulajdonában marad. 
 

5. A nyeremények:  
Napi nyeremény 5 alkalommal: bruttó 50 000 Ft értékű Mapei vásárlási utalvány, Regina Kávéház és Étterem utalvány, 2 fő részére szóló Zalakarosi fürdő belépőt, 2 fő részére szóló 
Mapei Tour de Zalakaros nevezés, és 2 fő részére szóló KalandoZoo belépő. 
A bruttó 50 000 Ft értékű Mapei vásárlási utalvány 2019. október 31-ig váltható be, kizárólag a Mapei Kft. üzletében – 2040. Budaörs, Sport u. 2. – kizárólag Mapei termékekre. Az 
utalvány névre szól, át nem ruházható, készpénzre nem váltható.   
Fődíj - egy 2 éjszakás wellness hétvége 2 fő részére félpanziós ellátással a HOTEL KAROS SPA**** superior-ban Zalakaroson a Mapei Tour de Zalakaros kerékpárverseny hétvégéjére, 
valamint egy 2 fő részére szóló Mapei Tour de Zalakaros nevezés. -, az ötödik napon az összes addigi 18 életévüket betöltő természetes személyek között kerül kisorsolásra, akik az 
adatfelvételnél a kivitelező szakemberek/cégek, építkező, felújító, érdeklődő, építész, tervező, kategóriába kerültek besorolásra. A nyereményadó a Szervezőt terheli. 
 

6.  Résztvevők köre  
A Játékban részt vehet bármely természetes személy, aki regisztrál és minden adatát helyesen és hiánytalanul adja meg a Szervező által üzemeltetett Rendszeren keresztül. Egy 
természetes személy egy sorsolási időszakban csak egy alkalommal, egyetlen e-mail címmel regisztrálhat. A többszörös regisztráció automatikus kizárást eredményez!  

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Compoffice-R (RentIT), az UnArcz, az Szépkilátás Vendéglátás, CuboEvento Kft.-k és a Hungexpo Zrt. munkatársai, alvállalkozói és azok közvetlen 
hozzátartozói.  

 
7. Adatkezelés 

A Játékban regisztráltak hozzájárulnak ahhoz, hogy a regisztrációkor közölt személyes adataikat a MAPEI Kft. tárolhatja, valamint piackutatási és közvetlen üzletszerzés céljából 
felhasználhassa. Az a pályázó, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a 
nyilvántartásból postai úton, az alábbi címen: MAPEI Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2., vagy e-mailben a marketing@mapei.hu címen. 
 
A játékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését vagy törlését. A résztvevők 
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. A szervező a játékban résztvevő személyes adatait, a résztvevő írásbeli 
visszavonási nyilatkozatának érkezéséig használhatja egyrészt a nyereményjátékban való részvételhez és sorsoláshoz. Ezen kívül a nyereményjáték lezárultával a játékosok neve és 
email címe bekerül a Mapei Kft. hírlevél adatbázisába, melyből heti rendszerességgel email formátumú hírlevelet küldünk részére. A hírlevelekről bármikor leiratkozhatnak a 
címzettek, és bármikor kérhetik adataik törlését is. Adataikat a törlés kérésig tartjuk meg adatbázisunkban. A Mapei Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető: 
https://www.mapei.com/hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato  
 
A Szervező harmadik fél részére a részvevők által megadott adatokat nem adhatják át. Kivételt képez ez alól a Rendszer kezelője és üzemeltetője, a Compoffice-R (RentIT), amely a 
Játék időtartama alatt az adatokat kezeli, de engedély nélkül harmadik félnek nem adhatja át és nem használhatja fel azokat. A hírlevélküldés a Markertingmérnök szoftveren keresztül 
történik (a szoftver üzemeltetője: Innovatív Marketing Megoldások Kft. 2400 Dunaújváros, Thököly Imre u. 4.), a hírlevelek kiküldését a Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. Szemere 
u. 19. VI./4. Budapest, 1054 valamint a  Langmár Kommunikáció Kft. 1171 Budapest, Tanár u. 59. végzi.  

8. Egyéb rendelkezések 
Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a szabályok 
megszegésének gyanúja merül fel. 
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit a részt vevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.   

A Játékban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos játék- és részvételi szabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt. A játék- és részvételi szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. 

A Játékban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan engedélyezik a Szervező részére díjmentesen a jelentkezésről (adatfelvétel, terminál 
használata) sorsolásról és díjátadásról (utólagos díjátadásról is) készült videófelvételek, hangfelvételek és fotók publikálását, illetve reklámcélú felhasználását területi és időbeli 
korlátozások nélkül, névvel és a lakóhely (város) megadásával. A Játékban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül kijelentik, hogy a jelentkezésről (adatfelvétel, 
terminál használata) sorsolásról és díjátadásról (utólagos díjátadásról is) készült videófelvételek, hangfelvételek és fotók szerzői és publikálási jogait a Szervező részére véglegesen és 
visszavonhatatlanul, külön díjazás nélkül átengedik. 

Budaörs, 2019-03-08, Mapei Kft. 


