A Pólus Center 2021 Legyél Te is Kölyök Ninja! - Back to school kampányának Szabályzata
1. A Kampány szervezője
A Pólus Társasház Üzemeltető Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131., cg.: 01-09-960146)
- a továbbiakban: Szervező – 2021 Legyél Te is Kölyök Ninja!- back to school kampányt szervez (a
továbbiakban: Kampány). A Kampány lebonyolítója az XTRM Group Kft. (székhely: 1118 Budapest,
Pannonhalmi út 36., cg.: 01-09-984269) - a továbbiakban: Lebonyolító.
2. A Kampányban részt vevő személyek
A Kampány keretében kerül megrendezésre egy gyorsasági akadályverseny (a továbbiakban: „Verseny”),
amin részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 10. életévét betöltött, de 36.
életévét be nem töltött természetes személy.
Részvétel feltétele: beltéri, 20 méteres Ninja akadálypályán egy blokk, azaz egy kör teljesítése.
A Kampányban résztvevőknek a részvételhez a jelen Szabályzat alapján regisztrálniuk kell. A
Kampányban résztvevők a továbbiakban: Résztvevő(k).
Nem vehetnek részt a Versenyben a Kampány szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó
szervezetek/ügynökségek (Pólus Társasház Kft. és XTRM Group Kft.) munkatársai és ezek hozzátartozói.
2.1. 16. életévüket be nem töltött Résztvevőkre vonatkozó szabályok
A 16. életévüket be nem töltött Résztvevők a Versenyen szülői beleegyező nyilatkozat (továbbiaban:
Szülői Nyilatkozat) birtokában vehetnek részt, amely nyilatkozat a helyszínen, a Pólus Bevásárló és
Szórakoztató Központban (továbbiakban: "Pólus Bevásárlóközpont") kerül kitöltésre, és amelynek
aláírásával az aláíró egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzatot, illetve hozzájárul a Versenyen való
részvételhez szükséges adatkezeléshez, illetve hozzájárulhat egyéb adatkezeléshez. Az adatok
kezeléséről részletes tájékoztatást az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Adatvédelmi
Tájékoztató) tartalmazza.
A 16. életévüket be nem töltött Résztvevők a 20 méteres Ninja akadálypálya mellett további külön
fiatal Résztvevők számára biztosított, ún. mini akadálypályán is versenyezhetnek.
2.2. 16. életévüket betöltött Résztvevőkre vonatkozó szabályok
A 16. életévüket betöltött Résztvevők a Versenyen saját felelősségre vehetnek részt. A 16. életévüket
betöltött Résztvevők a helyszínen külön dokumentumban nyilatkoznak arról, hogy a Versenyen saját
felelősségre vesznek részt. A dokumentum aláírásával egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzatot,
illetve hozzájárul a Versenyen való részvételhez szükséges adatkezeléshez, illetve hozzájárulhat
egyéb adatkezeléshez. Az adatok kezeléséről részletes tájékoztatást az Adatvédelmi Tájékoztató
tartalmazza.
3. A Kampány időtartama
A Kampány 2021. augusztus 23. 10:00 órától – augusztus 31. 19:00 óráig tart.
4. A Verseny menete és a részvétel feltétele
4.1. Regisztráció
A Résztvevők a Versenyben való részvétel érdekében kötelesek regisztrálni az alábbiak szerint a
Pólus Bevásárlóközpontban hostesseink segítségével.
Regisztráció módja:
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A Kampány ideje alatt egy Résztvevő egyszer regisztrálhat.
Kampány során megadandó adatok, a Résztvevő:
1. név
2. e-mail címe,
A regisztráció befejezéséhez a 16. életévét betöltő Résztvevőnek, a 16. életévét be nem töltött
Résztvevő esetén a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy elolvasta és megismerte jelen szabályzatot,
valamint az általános és a kampányhoz tartozó Adatvédelmi Tájékoztató.
4.2. Nyeremények
A Résztvevők a pályák mellett elhelyezett kijelzőn, továbbá a social felületeken láthatják azt az időt,
amennyi alatt sikeresen teljesítették a pályát.
Az akadálypályát leggyorsabban teljesítő, azaz a legjobb versenyeredményt elérő három Résztvevő
nyereményben részesül (a továbbiakban: Nyertes).
A három Nyertes számára nyereményének átvételével kapcsolatos információkat a regisztráció során
megadott e-mail címre automatikusan küldjük.
4.3. A nyeremény átvétele
A nyeremény átvétele az e-mailben leírt formában történhet. Az átvétel módja és ideje a Nyertessel email útján való egyeztetetést követően rögzül, azonban ehhez minden esetben szükség van a
visszaigazoló e-mail bemutatására. Amennyiben a Résztvevő a visszaigazoló e-mailt nem tudja
bemutatni, úgy a Szervező a nyeremény átadását megtagadhatja.
A regisztrációval kapcsolatos reklamációkat [szilvia.szolyak@cbre.com] e-mail címre tudják
számunkra megküldeni.
A nyeremény átvételekor a Nyertesről a Szervező képfelvételt készíthet és azt a saját weboldalán és
social média csatornáin a Kampánnyal összefüggésben felhasználhatja, megjelenítheti az Adatvédelmi
Tájékoztatóban és Nyertes, mint versenyben Résztvevő által megadott hozzájárulás alapján.
4.4. A Kampány menete
A Résztvevők a Kampány ideje alatt, azaz 2021. augusztus 23-tól 2021. augusztus 31-ig tudnak
regisztrálni a Pólus Bevásárlóközpontban, a pálya helyszínén.
5. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő nevében kifizeti az nyereményeket esetlegesen terhelő
jövedelemadót, valamint az nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót, és
járulékot.
6. A Szervező jogai
A Szervező rögzíti, hogy a Kampány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
rendelkezései szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentés köteles.
A Szervező joga, hogy a Résztvevő regisztrációját ahhoz a feltételhez kösse, hogy a Résztvevő a
regisztráció során fényképes igazolvány bemutatásával igazolja, hogy ő a Kampányban való részvételre
jogosult személy, így különösen 16. életévét betöltötte.
A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Versenyből kizárja minden olyan esetben, ha
igazolt, hogy a Résztvevő jelen Szabályzatba ütközően regisztrál vagy vesz részt, vagy kíván részt venni a
Versenyben.
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Amennyiben a Verseny során visszaélések, vagy jelentős szabálytalanságok, vagy ezek gyanúja merül fel,
a Szervező a Versenyt szüneteltetheti vagy törölheti.
A Kampány során, a Szervező, illetve a Kampány szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és
kizár minden olyan kártalanítási, kártérítési igényt, mely a Kampány keretében megvalósuló Verseny
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Verseny során bekövetkezett károkért, így
kizárja a felelősségét az ezekkel kapcsolatos költségekért, károkért, veszteségekért, a Résztvevő által
Versenyen való részvétel során szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért való
felelősséget.
A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő igényekért, illetve a
regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, beazonosíthatatlan e-mail cím, stb.).
Szervező és Lebonyolító nem vállal továbbá semmilyen felelősséget az átvett nyeremények tekintetében.
A Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a
nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot,
jótállást nem vállal.
A Résztvevők a Versenyen való részvétellel elfogadják, hogy a részvétel során a Szabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
7. Információ a Kampányról
A Kampányról információk találhatóak a polus-center.hu weboldalon, valamint a kampányt bonyolító
hostesseknél a Pólus Bevásárlóközpontban a kampány ideje alatt.
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, a Kampánnyal kapcsolatos Adatvédelmi Tájékoztató a polus-center.hu
weboldalon, valamint a kampányt bonyolító hostesseknél és az információs pultban, a Pólus
Bevásárlóközpontban érhető el a kampány ideje alatt.
Az Adatvédelmi Tájékoztatót a Résztvevő, 16. életévét be nem töltött Résztvevő esetén a szülő legkésőbb
a regisztráció során olvashatja el és annak elfogadását, valamint a személyes adatainak az Adatvédelmi
Tájékoztatóban leírt feltételek szerinti kezeléséhez való önkéntes hozzájárulását a 16. életévét betöltött
Résztvevő a felelősségvállalását tartalmazó nyilatkozat (továbbiakban: Felelősségvállalási Nyilatkozat), a
16.életévét be nem töltött Résztvevő esetén a szülő a Szülői Nyilatkozat aláírásával teljesítheti.
Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása mellett a Résztvevő, 16. életévét be nem töltött Résztvevő esetén
a szülő az alábbi önálló nyilatkozatával hozzájárulhat ahhoz, hogy a regisztráció során megadott e-mail
címére részére a Szervező, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot
közöljön. A hírlevélre való hozzájárulását az alábbi szöveg mellett található négyzet bejelölésével
teljesítheti: „Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező a regisztrációnál megadott e-mail címemre marketing
tartalmú hírleveleket és ajánlatokat küldjön.”
Kelt: Budapest, 2021.
Pólus Társasház Üzemeltető Kft.
Szervező
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