
 

Játékszabályzat és részvételi feltételek 

 A „Flúgos Futam” nevű játékban:  

Kérjük, olvassa el figyelmesen a „Flúgos Futam" megnevezésű szabadidős játékszabályzatát mielőtt a jelentkezési 

lapot kitölti és a részvételi díjat megfizeti és ezzel a játékban részt vesz!  

A játék szervezője: Fun Zone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

                                 

  

A játékban résztvevő: Aki a jelentkezési lapot kitölti, és a részvételi díjat a szervező részére befizeti, és ennek alapján 

a szervező lehetőséget biztosít a játékban való részvételre.  

 A játék időtartama: 2019.04.13-án reggel 9 órakor kezdetét veszi a Magyar Flúgos Futam.  

                                    2019.04.13-án 22:00 órakor a játék befejeződik  

  

A játék célja: A szabadidő kulturált eltöltése, közösségi program keretében, illetve Magyarország tájainak, 

látnivalóinak megismerése játékos formában, gépjárművel a megjelölt haladási irányt betartva és a megjelölt 

feladatokat elvégezve, autós csillagtúra keretében.  

Nevezési feltételek: 

 2 napos Részvételi díj befizetése: 29.000.- Ft / fő / A nevezési díj, egy autóra egy fővel értendő. /  

 Minden további résztvevő nevezési díja 29.000 Ft / fő.  

 A szállodában egyágyas szoba felára 5.000 Ft/fő/éj.  

 A résztvevő betöltötte 18. életévét, és teljes cselekvőképességgel rendelkezik.  

 A gépjárműt vezető személy érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik   

 

A részvételi díj a következőket tartalmazza:  

 részvétel a Flúgos Futamon  

 rajtszámokat  

 azonosító kártyát (nyak pass)  

 04.13-án estére szállás 4 csillagos szállodában 

 04.13-án meleg büfévacsorát  

 04.14 -én büféreggelit  

 04.13-án este közös bulit  

 1-3. helyezést elérve támogatók által felajánlott ajándékokat  

 

Jelmezben való megjelenés, plusz 10 pontot jelent  

/TELJES JELMEZ 10 PONT, CSAK FEJDÍSZ VAGY ÁLARC 5 PONT/  

A nevezés a részvételi díj befizetésével a jelen játékszabályzat megismerésével, és a jelentkezési lap kitöltésével és a 

szervező részére történő megküldésével válik véglegessé.  

A játékban való részvétel jogának meghatározása a szervező kizárólagos joga.  

 

 

 

 



 

 A részvételi díj nem tartalmazza alábbiakat:  

 az üzemanyagot 

 biztosítást  

 útdíjakat  

 napközbeni étkezést,  

 valamint egyéb egyéni kiadásokat  

Útvonal: 

A benevezett autók a startnál kapják meg a feladatlapot. Csak a rajt helyszín ismert a versenyzők számára.  

A játék során a résztvevő járművek nem élveznek a forgalomban elsőbbséget, kivételt, a játék nem zárt pályán folyik, 

a szervező semmilyen köz- vagy magán területet a résztvevők részére nem foglal le, hatóságot a játékról nem értesít.  

 

Résztvevő járművek: 

  

Bármilyen autóval, vagy motorral lehet indulni. (Együtt a továbbiakban: jármű) A résztvevő által vezetett járműnek 

rendelkeznie kell kötelező felelősség biztosítással, valamint érvényes műszaki vizsgával, a járműnek minden 

szempontból a fogalomban való részvételre alkalmasnak kell lennie. A jármű ilyen jellegű megfelelőségét a játék 

szervezője nem köteles vizsgálni. A Flúgos Futam nem gyorsasági verseny, minden résztvevő köteles betartani a 

KRESZ szabályokat és figyelni a másikra!  

 

Időpontváltozás: 

  

A szervező Fun Zone Kft. fenntartja a jogot, a játék törléséhez vagy új időpont megjelöléséhez bármilyen 

körülmények között.  

 

Betartandó szabályok, biztonság: 

 Minden résztvevő köteles a vonatkozó jogszabályokat, közlekedési szabályokat, szokásokat, kivétel nélkül 

betartani, kiemelve e körben a sebességkorlátozásokat, járművek műszaki feltételeit és az alkohol és egyéb, a 

vezetési képességet hátrányosan befolyásoló szerek fogyasztására és birtoklására vonatkozó tilalmakat.  

 A játékban azzal az autóval köteles részt venni a résztvevő, amelyet a jelentkezési lapon megjelölt.  

Amennyiben nem a jelentkezési lapon megjelölt autóval indulna résztvevő, akkor kizárólag a szervező külön 

engedélye alapján indulhat a játékban másik járművel. Az engedély megadása, illetve megtagadása a szervező 

kizárólagos joga. Ez esetben a szervező nem kötelezhető a részvételi díj visszafizetésére. Amennyiben a résztvevő, 

részvételi díjat megfizette, és a jelen játékszabályzat feltételeit elfogadta, azonban a játékban mégsem vesz részt, 

részére a részvételi díj nem jár vissza, tekintettel a szervezőnek a szervezés körében előre felmerülő költségeire.  

 Bármilyen nyilvános vagy szervezett fogadás a játék eredményére szigorúan tilos!  

 A résztvevők kötelesek biztonságosan vezetni, és minden szempontból tekintettel lenni a többi résztvevőre, a 

forgalomban résztvevőkre és a közönségre!  

 Tilos annak a résztvevőnek vezetni, aki a biztonságos vezetésben bármilyen betegség, alkohol, drog, 

gyógyszer hatása alatt, vagy bármi egyéb miatt gátolva van!  

 A szervező nem vállal semmilyen felelősséget, abban az esetben, ha a résztvevőtől a játék során, hatóságok, 

egyéb személyek megtagadják a tovább haladást. Ebben az esetben résztvevő részére a részvételi díj nem jár 

vissza  

 A szervező nem vállal semmilyen felelősséget a szálloda tulajdonában okozott esetleges károkért, és a 

szálloda - részvételi díjba nem foglalt,- extra szolgáltatásainak használatából adódó költség megfizetéséért. A 

résztvevőt terheli minden ilyen költség fizetése, a kijelentkezésnél megfizetve azt.  

 Szállodába étel és ital behozatala szigorúan tilos!  

 

  



 

Elutasítás: 

  

A szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor megtagadja a játékban való részvételt, vagy lemondja a játékot anélkül, 

hogy ezt megindokolná. A szervező döntéséből adódóan a játék törlése esetén a befizetett részvételi díjak harminc 

napon belül visszafizetésre kerülnek, vagy máskor meghirdetett kátékba beszámíthatóak a résztvevő választása szerint. 

Amennyiben a részvétel megtagadására azért kerül sor, mert a résztvevő nem tartotta be az itt írt nevezési feltételeket, 

úgy a nevezési díj nem jár vissza részére.  

  

Szerzői jogok: 

 

A résztvevő beleegyezik, hogy a rendezvény ideje alatt fényképezzék, filmezzék, a játékot egyéb módon dokumentálja 

mind a szervező, mind a résztvevők, mind pedig harmadik személyek. A résztvevő továbbá belegyezik, hogy a róla 

készült bármilyen felvétel a szervező döntése szerint kerül felhasználásra, és hogy a felhasználásra kerülő minden 

nemű felvétel szerkesztése és vágása a szervező kizárólagos döntésén múlik. A résztvevő beleegyezik, hogy neve, a 

róla készült kép és hang, felvétel bármilyen, a játékkal összefüggő média- és promóciós célokra korlátozások, és 

ellenérték megfizetése nélkül felhasználható legyen, vagy a szervező által közvetlenül, vagy a szervező által választott 

bármely harmadik személynek átadva. A résztvevő kijelenti továbbá, hogy a Fun Zone Kft. gazdasági társasággal, 

annak vezető tisztségviselőivel, tagjaival, ügynökeivel, alkalmazottaival, tanácsadóival szemben a fentiekben 

részletezett felhasználásért semmilyen követelést, kárigényt, nem támaszt! A játékban készült bármely kép és 

hangfelvétel stb. szerzői jogainak jogosultja, a jogtulajdonos a Fun Zone Kft. gazdasági társaság, így a nevezett 

bármely kép és hangfelvétel stb. felhasználása a jogtulajdonos kizárólagos, írásbeli engedélyéhez kötött.  

  

Adatkezelés: 

  

A résztvevőnek a játék során rögzített személyes adatait a szervező - mint adatkezelő, - a vonatkozó jogszabályokban 

foglalt előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvénynek mindenben megfelelve kezeli. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a szervező mindent megtesz, 

hogy személyes adatait biztonságosan kezelje. A szervező semmilyen felelősséget nem vállal a személyes adatok 

esetleges elvesztéséből vagy jogtalan felhasználásából származó károkért. A résztvevő belegyezik, hogy amennyiben 

ez a szervezés és lebonyolítás körében szükséges, a szervező személyes adatait a szükséges mértékig kezelje, 

harmadik félnek átadja, illetve a hatóság felhívására azt közölje. A szervező a tevékenység során szükséges 

adatkezelési azonosító számokkal rendelkezik. 

 

A részvétellel járó kockázatok, és kapcsolódó nyilatkozatok: 

  

  

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétel során őt, és a vele utazókat akár közúti baleset, egyéb 

baleset, kár is érheti.  

Továbbá, a résztvevő tudomásul veszi, hogy a játék alatt közutakon kell közlekednie, és ez a közúti forgalom minden 

kockázatának vállalását jelenti.  

Tudomásul veszi a résztvevő azt is, hogy a játék szervezője nem köteles vizsgálni, hogy a résztvevők  

megfelelnek-e minden részvételi feltételnek.  

A résztvevő nyilatkozza, hogy a játékban fokozottan ügyel saját és mások testi épségére, egészségére, biztonságára!   

 

  

Felelősségi nyilatkozatok: 

  

A résztvevő jelen játékszabály elolvasásával és aláírásával visszavonhatatlanul tudomásul veszi, illetve nyilatkozza az 

alábbiakat:  

  

A játékban való részvétel önkéntes, a szervező a közlekedés rendjét nem változtatja meg, ennek megfelelően 

különleges biztonsági vagy más óvintézkedés megtételére nem jogosult. A szervező nem vállal felelősséget a játék 



 

útvonalán található esetleges útburkolati hibák okozta kárért, ezt a játékban résztvevőnek kell az adott útvonal 

kezelőjével, fenntartójával jogvita keretében rendeznie.  

 

A szervező nem vállal felelősséget a rendezvény során bekövetkezett olyan események miatt, melyet a résztvevők 

vagy harmadik személyek okoznak, így különösen a közlekedés szabályainak megsértése, a résztvevők vagy harmadik 

személy által elkövetett bűncselekmények, szabálysértések vagy más jogsértések, és károkozás következményeiért.  

A szervező semmilyen panasz, követelés, kárigény, eljárási költség megtérítésére nem kötelezhető, azt minden esetben 

kizárólag a résztvevők kötelesek viselni, elsősorban a veszélyes üzemi kárfelelősség szabályai alapján.  

 

A játékszabályban megjelölt feltételek résztvevő általi megszegése esetén a szervezőt semmilyen kártérítési felelősség 

nem terheli.  

A szervező nem vállal felelősséget továbbá a rendezvény során bekövetkezett anyagi károkozásokért: játékok 

helyszínén és az elfoglalt szálláshelyen.  

Szállodába bevitt étel és ital által felmerülő károk kizárólag a résztvevőt terhelik.  

  

A résztvevő a játékban saját felelősségére vesz részt, és kijelenti, hogy a játékban való részvételhez szükséges minden 

feltételnek teljes mértékben megfelel.  

  

A résztvevő kijelenti, hogy a játékkal kapcsolatban készült bármely képmás, fotó, egyéb adatrögzítés bemutatása, 

kiállítása, sugárzása és promóciós célokra való felhasználása a személyiségi jogait nem sérti, bűncselekmény 

megállapítására alapot nem ad.  

  

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a támogatók által felajánlott ajándékok száma, azok típusa előre nem 

meghatározható. Az ajándék egy nyertes nevére szól, más termékre / ajándékra nem cserélhető, illetve készpénzre nem 

váltható át. A nyeremény átvételére kizárólag a nyertes, vagy az általa megbízott személy az eredményhirdetés 

helyszínén jogosult. Az eredményhirdetés helyszínen át nem vett ajándékok később már nem kerülnek kiadásra.  

  

A résztvevő tudomásul veszi, hogy szervező mindenféle külön értesítés nélkül jogosult a játék bármely feltételét 

bármely időpontban módosítani, kiegészíteni vagy visszavonni.  

Jelen játékszabályzat és részvételi feltétel megismerhető a www.flugos.hu weboldalon, illetve a Fun Zone  

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 25. cím alatti 

székhelyén.  

A játékszabályzat 2019. február 13.-tól érvényes.  

  

 

Kelt: Budapest. 2019.02.13. 

Szervezők  

 


