
I. A Szervező 
 
Szervező:                  Major Mozgáspont Kft. (a továbbiakban Szervező) 
székhelye:                 1114, Budapest, Bartók Béla út 15. 
cégjegyzékszáma:     01-09-330638 

Lebonyolító:              Major Mozgáspont Kft. (a továbbiakban Lebonyolító) 
székhelye:                 1114, Budapest, Bartók Béla út 15. 
cégjegyzékszáma:     01-09-330638 
 
Szervező végzi a LigeTogether Instagram nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - 
teljes körű lebonyolítását. 
 
A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. 
 

II. Játékfeltételek 

Posztolj bármi sporttal kapcsolatos képet, a #LigeTogether hashtaggel, jelöld meg és kövesd be a 
@ligetfitnesswellness oldalát! 

 

II/A. A Játékban való részvétel feltételei 
 
A Játékban a 14. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy 
bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. 
A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és 
közeli hozzátartozói. 
 
A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat. 
 
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az 
ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép 
és szoftverek megvásárlása, működtetése). 
 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak 
időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost 
a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, 
vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen 
jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről 
szóló értesítést a Szervező közzéteszi a ligetwellness.com/nyeremenyjatek oldalon, a játékosok felelőssége, 
hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy 
közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. 
 
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett 
utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni. 
 
A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, 
és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal 
kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért 
vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. 
 
A Szervező üzemelteti az Instagram közösségi hálón a Liget Fitness & Wellness hivatalos oldalát, amelyet a 
www.instagram.com/ligetfitnesswellness alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól 
(kommenttel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához 
továbbá, hogy a profilképe megjelenjen. 
A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul 
ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja 

II/B. A Játék mente 

A Játékosnak készítenie kell egy fotót, bármely sporttal kapcsolatos tevékenységet ábrázol és azt saját 
Instagramprofiljára publikusan fel kell töltenie #LigeTogether hashtaggel és bejelölnie, valamint 
bekövetnie a @ligetfitnesswellness profilt 2019. február 10. – február 28. 23:59 között a két darab 
negyedéves bérlet megnyeréséért. A két  főre szóló egy alkalmas személyi edzésért és személyre szabott 



étrendért pedig lájkolnia kell a nyereményjátékról szóló posztot, követnie a @ligetfitnesswellness 
Instagramprofilt, valamint hozzászólásban megjelölnie egy ismerősét.(továbbiakban: Pályázat) 

  

Az a Játékos, aki legalább 1 db Pályázatot feltöltött, részt vesz a Játékban. 

Az elkészült Pályázattal a Játékos úgy pályázhat, hogy a Pályázatot feltölti a saját Instagramprofiljára nyilvános 
módban a #LigeTogether taggel megjelölve. (Szervező csak a nyilvános profilra feltöltött Instagram Pályázatokat 
tudja nyomon követni). A Pályázatnak mind a #LigeTogether taget, mind a @ligetfitnesswellness bejelölését 
tartalmaznia kell, valamint követnie a @ligetftinesswellness Instagram profilt. Instagramra a Játékos egyaránt 
feltölthet fotó vagy videó formátumú Pályázatot. A Játék végét követően sorsolás keretei közt Szervező választ 1 
db Nyertest. Egy játékos több képet is feltölthet, ezzel növelve nyerési esélyeit. 
 
III. A Játék időtartama és a nyeremények 
 
A Játék időtartama: 2019. február 10. – február 29. 23:59 
 
Nyeremények: 
A Játékosok között 2 db negyedéves kombinált edzőterem belépőt sorsolunk ki, illetőleg páros személyi edzést, 
valamint személyre szabott étrendet. 
A Nyeremény készpénzre nem váltható. 

 
IV. Nyertesek kiválasztása 
 
A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között a Major Mozgáspont Kft. munktársai közül 
kikerült sorsolást lebonyolító választja ki a Játék nyertesét. 
 
Sorsolás időpontja:  

• 2019. március 01. 

 
V. Értesítés, nyeremények átvétele 
 
A Nyerteseket az Instagram applikáció segítségével értesítjük a következő módon: az @ligetfitnesswellness 
Instagram account kommentet ír a nyertes kép alá, valamint a nyertes kommentelő usernevét megemlíti egy új 
posztban. A kiértesített Instagram felhasználónak e-mailben kell jelentkeznie a nyereményéért az 
gazdig.bence@ligetwellness.com e-mail címen. A nyertes Játékos az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) 
naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a 
Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a 
Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát Instagram profillal regisztráló Játékos) 
eredő elmaradásokért, károkért.  
 
A nyereményeket a nyertes Játékos a 1117 Budapest Nádorliget u. 5/b. szám alatt található Liget Fitness & 
Wellness edzőteremben veheti át, a Játék lezárását és a nyertessel való egyeztetést követő 30 napon belül. A 
sikertelen értesítés, átvétel, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon 
felhasználhatja. 
 
VI. A feltöltött Pályázat:  

• 2019. február 10. - február 29 23:59. között kell készüljön és a sporttal kapcsolatban kell állnia 
• nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos 

vagy széleskörű ellenállást vált ki, 
• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem 

tartalmazhatnak, 
• nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú, 
• a Pályázat nem tartalmazhat a Major Mozgáspont Kft és a Liget Fitness & Wellness márka versenytársaira 

vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket, 
• nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, 
• nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot, 
• nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg plagizálást 
• nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást, 



• nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 
törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, 
adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket, 

• nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, 
• nem készülhet olyan kép, amely az üzletek biztonsági berendezését rögzíti 
• illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi 

normákat, valamint a jó ízlést. 


