
 

 A 2021. NOVEMBER 20. ÉS 2022. JANUÁR 31. KÖZÖTTI DARTS 2022 
NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 
  
1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS  
A 2021. november 20. és 2022. január 31. közötti DARTS 2022 nyereményjáték 
(továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a G-ADAM Stúdió Könyv- és Lapkiadó Kft. 
(székhely: 1131 Budapest, Kucsma u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-736018, adószám: 
13454289-2-41; továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen Részvételi és 
Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. A Nyereményjáték időtartama alatt 
jelen Részvételi és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a 
https://gadam.hu/nyerjen-belepot-az-unibet-premier-league-dontojere/ oldalon. A 
Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat folyamatos 
elérhetőségét.  

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA  
A Nyereményjáték 2021. november 20-tól 2022. január 31-ig tart.  

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI  
3.1. A NYEREMÉNYJÁTÉK LÉNYEGE  
A Nyereményjáték célja, hogy a Játékos a Nyereményjáték ideje alatt beküldje a helyes 
válaszokat a Szervező által megjelentetett DARTS 2022 magazin belső borítóján 
található kérdésekre az darts2022@gadam.hu címre. A lentebb leírt részvételi 
feltételeket teljesítő Játékosok így részt vesznek a nyeremények sorsolásán, a 6. 
pontban foglaltaknak megfelelően.  

3.2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
Mindazok vehetnek részt a nyereményjátékban, akik 2021. november 20. és 2022. január 31. 

között beküldik a helyes válaszokat a Szervező által megjelentetett DARTS 2022 
magazin belső borítóján található kérdésekre az darts2022@gadam.hu címre.  
A játékra való regisztráció a válaszok beküldésével automatikusan megtörténik, nem 
igényel külön regisztrációs folyamatot.  

4. NYEREMÉNYEK  
Nyeremények: két darab belépőjegy (egy nyertes kapja mindkettőt) az Unibet Premier 
Leauge 2022 májusi, newcastle-i (Anglia) döntőjére, valamint 5x10 000 forint értékű 
Sportkonyvek.hu könyvutalvány (5 különböző nyertes kapja).  
A nyeremények 2022. február 15-én kerülnek kisorsolásra azok között, akik a 

Nyereményjáték teljes időszaka alatt (azaz 2021. november 20. és 2022. január 31. között) 
beküldték mind a tíz helyes megfejtés betűjelét.  
A nyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók.  

5. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSA  
A sorsolás a Szervező nyereményjáték-sorsolását szolgáltató háttérrendszerébe 
beérkező adatok alapján kerül lebonyolításra 2022. február 15-én. Egy Játékos egy adott 
sorsoláson csak egy, a sorrendben elsőként kisorsolt nyereményére jogosult.  

6. SORSOLÁS  

https://gadam.hu/nyerjen-belepot-az-unibet-premier-league-dontojere/


A kisorsolt nyeremények nyertesei e-mailben kapnak értesítést. A nyereményátvétel 
módjáról és helyéről a Szervező a nyertesek által megadott e-mail-címen egyeztet a 
nyertessel. A nyeremények átvétele előzetes egyeztetést követően, a sorsolástól 
számított 40 naptári napon belül történik. Ha a nyereményre jogosult Játékos az adott 
sorsolástól számított 40 naptári napon belül nem jelentkezik nyereményéért, akkor 
nyereményére a későbbiekben már nem tarthat igényt, át nem vett nyereménynek 
minősül. A határidő jogvesztő!  
A nyeremények átadásával összefüggő költségeket (pl. postaköltség) a Szervező fizeti 
meg. A nyeremény átvételével összefüggésben a nyertes részéről esetlegesen felmerülő 
költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik. A Szervező nem vállal 
felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal harmadik 
személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos teljes jogi 
felelősséggel (pl. polgári, büntetőjogi) tartozik az általa megadott adatokért, az azzal a 
Szervezőnek okozott bármilyen hátrányért.  

7. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  
A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban 

való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségért 


