JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Borsodi Sörgyár Kft. „BORSODI Amatőr Darts Kupa2019” elnevezésű promóciós játék
hivatalos részvételi- és játékszabályzata
I.

A verseny szervezője és a verseny célja

A Borsodi Sörgyár Kft. (székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.; cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-019849; adószáma: 14981140-2-05; a
továbbiakban: „Szervező”) lehetőséget kíván biztosítani a darts sportot amatőr szinten űzőknek, hogy egy újonnan életre hívott
versenysorozatban (továbbiakban: „Verseny” vagy „Versenysorozat”) kipróbálhassák tudásukat és megmérkőzhessenek más
játékosokkal. A Verseny szempontjából kiemelendő, hogy az a Szervező által és a Lebonyolítók közreműködésével szervezett
privát, önmagában szerveződő versenysorozat, amely nem áll semmilyen kapcsolatban a Magyar Darts Szövetséggel vagy
bármely más sportszervezettel, illetve ezek igazolt / versenyengedéllyel rendelkező játékosaival.
II.

Kik nevezhetnek?

2.1. A Versenyben részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által
kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső,
természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen versenykiírásban
foglaltakat (továbbiakban: „Versenyszabályzat”).
2.2. A Versenyben nem vehet részt, aki:
- játékengedéllyel rendelkező versenyző és 2013. január 1. óta a magyar darts klub igazolt versenyzője (rendelkezett az igazolt
játékosok versenyengedélyével)
- nem szabadidős (korábban MDSZ Baráti Kör) versenyengedéllyel rendelkezik/rendelkezett, és 2013. január 1. óta a magyar
darts klub igazolt versenyzője (rendelkezett az igazolt játékosok versenyengedélyével)
Továbbá a Versenyben nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Verseny szervezésében vagy lebonyolításában
közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott hozzátartozói.
III.

A verseny időtartama

A Verseny 2019. szeptember 9-től 2019. november 9-ig tart.
IV.

A versenysorozat általános szabályai

4.1. A Verseny lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Versenyszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Versenyszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos jelen Versenyszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
kifogást emel, a Versenyben nem jogosult részt venni, illetve a Versenyből automatikusan kizárásra kerül.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Versenyszabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztathatja vagy visszavonja külön
értesítés és indoklás nélkül.
4.2. A selejtezők során az adott vendéglátóipari egység személyzete felelős, hogy a Játékosok highscore próbálkozásait
felügyelje, illetve a ranglistát vezesse valamint a „helyi döntőket” teljeskörűen lebonyolítsa. A dobóállások kialakításához az
alábbi ábra nyújt szemléltető segítséget:

4.3. A területi döntőkön és az országos döntőn a Verseny szabályainak betartatásáért és tisztaságának megtartásáért a Verseny
kezdésekor kihirdetett 3 fős Versenybizottság felel. A területi döntőkön és az országos döntőn résztvevő Játékosoknak a
hivatalos kezdési időpontot megelőzően legkésőbb fél órával be kell regisztrálniuk (azaz jelezniük kell, hogy megérkeztek).
Az egyes Versenyek sorsolása és a menetrend a regisztrációt követően készül el, minden mérkőzés külön be lesz szólítva.
A területi döntőkön és az országos döntőn a Szervező, illetve az általa megbízott ügynökségek, más szerződött partnerek hangkép- és videófelvételeket készíthetnek promóciós célzattal, ezért a Játékos a nevezés leadásával és a részvétellel kifejezetten
elfogadja a jelen Versenyszabályzatot, mellyel egyidejűleg a résztvevők hozzájárulnak a felvételeken történő szerepléshez, illetve
a felvételeknek a Szervező általi korlátlan felhasználásához is.
4.4. Öltözködési szabályok: a Versenyre kötelező minimum vállat takaró felső ruházat, hosszú nadrág és zárt cipő viselete.
4.5. A területi döntők és a döntő versenyein a mérkőzések alatt tanúsítandó általános viselkedési szabályok:
-

a Játékos, amikor nem ő áll a dobóvonalnál, köteles minimum 80 cm-re állni a dobó Játékostól;

-

a Játékos, amikor kiveszi a nyilait a táblából, nagy ívben jobbra köteles visszajönni a dobóvonal mögé úgy, hogy véletlenül
se zavarja az ellenfelét;

-

a Játékosok a mérkőzés megkezdése előtt kézfogással tisztelik meg az ellenfelüket, ilyenkor szokás jó játékot kívánni;

-

a mérkőzés befejezésekor a győztesnek illendő kezet fogni a legyőzöttel, ezzel megtisztelve a korrekt erőfeszítéseit a
mérkőzés folyamán;

-

a mérkőzés befejezésekor mindkét játékosnak illendő kézfogással megköszönni a mérkőzésvezető együttműködését;

-

a Játékosoktól elvárható, hogy a versenyen a Sport és Sportszerűség szelleméhez méltóan viselkedjenek, akkor is, ha már
nincsenek versenyben;

-

a kezdés eldöntése pénzfeldobással történik, azt a mindenkori mérkőzésvezető végzi el;

-

amennyiben döntő legre kerül sor (2-2-es állásnál), bullra dobás történik, és minden esetben a mérkőzésvezető dönti el,
hogy kinek a nyila van közelebb a bullhoz, a mérkőzésvezető szava szent.

4.6. Átalános tudnivalók:
4.6.1. A versenysorozatra a Szervező által megnevezett 87 vendéglátóipari egységben lehet majd a Játékosoknak kvalifikálni
magukat. A versenysorozat kihirdetése után a több héten keresztül lesz lehetősége kvalifikálni magukat a területi döntőkre. A
Szervező a kvalifikációs helyszíneknek biztosítja a felszerelést (kabinet, tábla, nyíl készlet).

4.6.2. Minden kvalifikáción résztvevő Játékosnak a „nevezési díj” teljesítésekor fel kell venni az adatait egy erre kialakított
nevezési lapra, ez alapján lehet majd értesíteni a Játékosokat a területi döntőkről.
Ezek az adatok a következők:
-

a Játékos neve, mobil telefonszáma, és az email címe

4.6.3. Minden Játékos minden kisérletét rögzíteni kell ezen regisztrációs lapon. Ezeket a regisztrációs lapokat az eredményekkel
ellátva az adott vendéglátóipari egység a Szervező területi képviselőjének adja át legkésőbb 2019. október 1-ig.

V.

A verseny lebonyolítási rendszere

5.1. A Versenysorozat a Szervezővel partneri kapcsolatban álló vendéglátóipari egységekben kerül lebonyolításra (továbbiakban:
„Lebonyolító(k)”).
5.2. A Versenynek három szakasza van:
1. szakasz: Helyi döntők
A kvalifikáció kezdete 2019. szeptember 10-től illetve a POS anyag, tábla vendéglátóegységben való kihelyezésétől – szeptember
27-ig. Első körben a Szervező által megnevezett 87 vendéglátóipari egység valamelyikében kell bizonyítani a Játékosoknak
tudásukat.
A ”nevezési díj” (azaz a Játékban való részvétel előfeltétele) 2 korsó Borsodi világos vagy Borsodi Mester sör megvásárlása az
adott vendéglátóipari egységben, melynek ellenében a Játékos kétszer próbálkozhat ún. 7-körös highscore játékkal. A játék
lényege, hogy a Játékos 7 kört dob (körönként 3 nyilat, tehát összesen 21 nyila van), és a 7 kör alatt dobott pontértékeket
összesítik. A két próbálkozásból a jobbik eredményével felkerül az adott vendéglátóipari egység ranglistájára. 2019. szeptember
27-ig tart a kvalifikáció, ezen ideig korlátlan mennyiségben lehet próbálkozni, de minden egyes próbálkozás esetén teljesíteni
kell a 2 korsó Borsodi vagy Borsodi Mester megvásárlását mint ”nevezési díjat” azzal, hogy egy Játékos egy napon legfeljebb egy
alkalommal vehet részt a Versenyben.
A kvalifikációs helyi sorozat ranglistáját elért eredményeket a Borsodi összesíti. Ezen ranglista alapján a legjobb 8 pontszámot
elért játékos számára helyi „helyi döntőket” hirdet. Minden helyi vendéglátóipari egység egy időben szeptember 28-án kell
megrendezni a „helyi döntőket”. A verseny győztese kvalifikálja magát a területi döntőkre.
Ha a helyi ranglisták 8 játékosai közül, ha valamelyik játékos nem vállalja a „helyi döntőn” való részvételt akkor ő a ranglistáról
törlésre kerül és az igy kialakult ranglista lesz irányadó.
A helyi „helyi döntők” sorsolás után egyenes kieséses rendszerben, 2 nyer legig tartó 301 sima kiszállós játékot játszanak a
résztvevők. A döntő játékmódja 3 nyert legig tartó 501 dupla kiszálló.
Arról, hogy melyik vendéglátóipari egységből melyik területi döntőbe lehet bekerülni, a Borsodi hivatalos képviselői döntenek.

2. szakasz: Területi döntők.
A selejtezőkből bejutott 128 Játékos 8 helyszínen, helyszínenként 16 fővel folytatja a megmérettetést a területi döntőkben. A
területi döntőkbe bejutó Játékosoknak már nem kell ”nevezési díjat” fizetni. A játékmód 3 nyert leg 501 SO, egyenes kieséses
rendszerben. A területi döntők időpontjai 2019. október 12. és 2019. október 19., a helyszínei pedig az alábbiak:
- Bábolna (Szabadidő Központ – 2943 Bábolna, Béke utca 1.)
- Békéscsaba (Csabai Rendezvénypajta – 5600 Békéscsaba, Gyula út 65/1.)
- Budapest (Ziccer - TrollFoci Sport Pub – 1074 Budapest, Dohány utca 28.)
- Jakabszállás (Aero Hotel & Étterem és Sportrepülőtér – 6078 Jakabszállás, II. körzet tanya 12.)
- Kaposvár (Hang-Ár Music Pub – 7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 3.)

- Miskolc (DVTK Stadion Büfé – 3533 Miskolc, Andrássy Gyula utca 61.)
- Vác (Hekk Terasz – 2600 Vác, Sánc dűlő)
- Zalaegerszeg (Legends Pub – 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 48.)

3. szakasz: Országos döntő.
A területi döntők győztesei kerülnek be az országos döntőbe. Az országos döntőbe bejutó Játékosoknak már nem kell ”nevezési
díjat” fizetni. A játékmód 3 nyert leg 501 DO, egyenes kieséses rendszerben. Az országos döntő időpontja 2019. november 9.,
helyszíne a Ziccer - TrollFoci Sport Pub (1074 Budapest, Dohány utca 28).

VI.

Darts szabályok

A tábla középpontja 173 centiméter magasan van a dobóhely szintjétől. A dobási távolság a tábla felületi síkjától mért 237
centiméter. A Verseny idejére rendelkezésre bocsájtott darts-nyilakat mindenki igyekezzen megóvni a sérülésektől! Egy
nyílkészletet nem csak egy játékos használhat. Bárki használhat saját darts-nyilat, ha az megfelel a következő szabályoknak:
-

30,5 cm-nél rövidebb

-

50 g-nál könnyebb

-

fém hegyű darts a végén toll van.

-

a fémhegy ép, azaz nem túl tompa, nem horgas, nem kampós.

-

A dobás előtt minden Játékosnak meg kell győződni róla, hogy senki nem áll a nyíl útjában!

VII.

A tábla

A tábla szizál kender rost tábla, 20, egyenlő szélességű, számozott szektorra osztva, ezek a szektorok további négy részre vannak
osztva koncentrikusan. A külső kör a duplázó kör, az ebbe talált nyilak a szektor számának kétszeresét érik. Az egyel belsőbb kör
a nagy szektor, a szektor számának megfelelő pontot érnek. Kívülről harmadik kör a triplázó, az ebbe talált nyilak a szektor
számának háromszorosát érik. Egyel beljebb a kis szektor van, ez is a szektor számának megfelelő pontot ér. A tábla közepén
található a Bull (bika). A nagyobb kör (25, zöld színnel) 25 pontot ér, a kisebb, belső piros (Bull, bull's eye) pedig ennek a
kétszeresét 50 pontot, és duplázónak számit.

VIII.

Pontértékek számítása

Csak annak a dobásnak van értéke, amikor a nyíl beleáll vagy a hegye legalább hozzáér a táblához.
A dobás értékét a nyíl által eltalált szektor száma adja meg. Ha azonban a szektoron belül a dupla vagy a tripla gyűrűbe áll a
dartsnyíl, akkor a szektor számának a kétszerese vagy háromszorosa lesz a dobás értéke. Ha a nyíl a külső gyűrűn kívül áll a
táblába, a dobás értéke nulla. Steel játékban csak a táblából a Játékos által kivett nyilak pontértéke számít. Tehát ha bármilyen
okból kiesik a nyíl a táblából, akkor azért már nem kaphat pontot.
IX.

Nyeremények

Helyi verseny:
Győztes: Saját Borsodi Darts tű készlet + 6 db-os Sörbérlet az adott kocsmában
II. helyezett: Az adott kocsmában felhasználható 6 db-os Sörbérlet
Területi döntők:
Győztes: Borsodi korsókupa + Székely „Penge” Pál által dedikált Darts versenytábla
Vigaszág győztes: Borsodi korsókupa + Székely „Penge” Pál által dedikált Darts versenytábla
Budapesti döntő:
Főnyeremény:
3 főre szóló (győztes, üzlet tulajdonosa, értékesítési képviselő) belépő + szállás + utazás a 2019 decemberi londoni PDC
versenyre

X.

Vegyes rendelkezések

10.1. A Játékosok a jelen versenyben való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja a
Játékosok nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és
videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú
céljából. A Szervező kérésére a Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény
átvétele során készült kép-, hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és
mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.
10.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak
kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve – saját, önálló döntése szerint – felfüggessze vagy kizárja a Játékost a
Versenyből. A Versenyből – a Szervező döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval
élnek.
A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt,
amelyet a Versennyel összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden
jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Verseny során bizonyítottan csalásra lehetőséget adó módon
kíván előnyhöz jutni.
12.1. Az adatkezelés célja

XI.

Adatvédelmi tájékoztatás

A Játékosoknak az általuk a Verseny lebonyolítása során megadott személyes adatait a Szervező a Verseny jelen
Versenyszabályzatban körülírtak szerinti lebonyolítása és a nyereménynek a nyertes Játékos részére történő átadása érdekében
kezeli. Ide értendő többek között a nyertes azonosítása, a kapcsolatfelvétel és a nyeremény átadása is. Emellett a nyertes
Játékos a nyeremény átvételekor a nyeremény átvételét személyes adatai megadásával igazolja. Ezen átvételi elismervényt a
Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása
érdekében.
12.2. Az adatkezelés jogalapja
A Játékos és a nyertesek adatainak kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április
27-i 2016/679/EU európai parlament és tanácsi rendelet („általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikke (1)
bekezdésének a) és b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés egyrészt a Játékos hozzájárulásán alapul, másrészt a
személyes adatok olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben az érintett (azaz a Játékos és a nyertesek)
az egyik fél. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan
adatszolgáltatás a Versenyből való kizárást vonja maga után.
12.3. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az adatkezelésre jogosult a Szervező, adatfeldolgozó a Roxer Kommunikációs Kft. (székhely: 1014 Budapest, Bartók Béla út 35. 5.
em 2/B.) és a Lebonyolítók. Az adatok megismerésére a Szervezőnek és az adatfeldolgozóknak a Verseny lebonyolításáért felelős
munkavállalói jogosultak.
12.4. A kezelt személyes adatok köre
A Versenyben történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják rendelkezésre:
-Teljes név
- E-mail cím
- Mobil telefonszám
A nyertes Játékosnak és az általa megjelölt további nyerteseknek ezen felül a következő adatokat is meg kell adnia:
· Teljes név
· Születési dátum

· E-mail cím
· Telefonszám
· Személyi igazolvány szám.
12.5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Versennyel összefüggésben, a Verseny lebonyolítási
időtartama alatt kezelik, illetve dolgozzák fel. A Szervező a személyes adatokat tartalmazó átvételi elismervényeket a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében legfeljebb a Verseny lezárulását követő 8 év elteltéig őrzi meg.
12.6. Az érintettek jogai a kezelt adataival kapcsolatban
Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít az érintetteknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek a személyes adatai kezeléséről,
kérjék azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket
az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1138 Budapest, Váci út 187., 5. em. postai címen, vagy a promocio@borsodijatek.hu email címen.
Ezen kívül az érintetteket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az
adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadág
Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Versenyben
való minden jogosultságát elveszti, és a Versenyből kizárásra kerül.
12.7. Adatbiztonság
Az adatkezelő / adatfeldolgozó megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,
illetve semmisüljenek meg.
12.8. Jogérvényesítési lehetőségek
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően
történjék. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy ennek az adatkezelő / adatfeldolgozó nem feleltek meg, észrevételét
megírhatja a promocio@borsodijatek.hu e-mail címre, vagy a 1138 Budapest, Váci út 187., 5. em. postai címre. Amennyiben
úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a
hatáskörrel rendelkező szerveknél:
· Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
· bíróságnál.
Az érintettek jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. Az érintettek bármikor tájékoztatást
kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A
tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására mely rendelkezés alapján
került sor. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak
kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az
érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt
és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

