
Gyermelyi Hűségakció 2015 
Részvételi- és játékszabályzat 

 
1. Az akció szervezője 

 
Gyermelyi Zrt. 
székhely: 2821 Gyermely, Bajnai u. 1 
cégjegyzékszám: 1991. 11-10-001362 
adószám: 10467024-4-11 
 
a továbbiakban Szervező. 
 
A Szervező „Gyermelyi Hűségakció 2015” elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a 
játékszabályzatban található feltételekkel.  

 
2.  Az Akcióban résztvevő személyek 

A Gyermelyi Hűségakcióban kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, 
természetes személy (továbbiakban Játékos) vehet részt. 
 

3. Az Akcióban résztvevő termékek 
A Gyermelyi Hűségakció elnevezésű logógyűjtő akcióban a Szervező minden olyan magyarországi 
kiskereskedelmi forgalomba hozott tészta és malmi terméke részt vesz, amelynek csomagolásán 
akciós logó (Magyar Termék) található. 
Azon termékcsomagolások, amiken nem található Magyar Termék logó, nem vesznek részt az 
akcióban. 
 

4. Az akció időtartama 
Az akció időtartama: 2015.06.01-10.31 24 óra  
A pályázatok beérkezési határideje: 2015.11.07. 24 óra 
 

5. Az akció menete 
A Szervező által gyártott, alább felsorolt tészta és malmi termékek csomagolásán Magyar Termék 
logó található, amely összegyűjtése feltétele az ajándéksorsoláson való részvételnek. Az 
ajándékakcióban való részvétel feltétele, hogy: 

 a játékos az Akcióban résztvevő termékek csomagolásáról vágjon ki és gyűjtsön össze 
összesen 5 darab Magyar Termék logót  

 a játékos a csomagolásokról kivágott és összegyűjtött logókat, valamint a nevét, 
címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó papírlapot (továbbiakban Információs 
adatlap) együtt (továbbiakban Pályázat) postai úton eljuttassa a játék időtartama alatt a 
Szervező címére (Gyermelyi Zrt. 2821 Gyermely, Pf: 55.) 

 az Információs adatlap a www.gyermelyi.hu weboldalról is letölthető és kitöltve, a    
logókkal együtt a fenti címre postán visszaküldhető 

 
Az akcióban résztvevő termékek: 
Gyermelyi 8 tojásos 250g-os tésztatermékek  
Gyermelyi 4 tojásos 500 g-os tésztatermékek   
Gyermelyi Donna Pasta 500g-os tésztatermékek  
Gyermelyi Vita Pasta 500g-os tésztatermékek  
Gyermelyi DiVita 500g-os tésztatermékek 
Gyermelyi Búzafinomliszt 1 kg 
Gyermelyi Búzafinomliszt 2 kg 
Gyermelyi Étkezési búzadara 1 kg 

http://www.gyermelyi.hu/


Gyermelyi Rétesliszt 1 kg 
Gyermelyi Búzakenyérliszt 1kg 

A nyereménysorsoláson való részvételhez minden Pályázatnak összesen 5 darab Magyar Termék 
logót kell tartalmaznia. A Vita Pasta és DiVita termékeken található Magyar Termék logók duplán 
számítanak, tehát az ezen termékekről származó Magyar Termék logók 2 logónak felelnek meg. A 
Pályázat érvényességének feltétele a minimum 5 darab logó megléte. Egy játékos több Pályázatot is 
beküldhet, hiszen így nagyobb eséllyel indul a nyereményekért. Egy játékos egy sorsoláson csak 
egyszer nyerhet! 

A beküldött logókat a Szervezőnek nem áll módjában visszaküldeni. 
 
Az Akcióban valamennyi, a játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Pályázat részt vesz.  
A Pályázatokat a Szervező a játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja, és amennyiben a Pályázat, 
vagy az azt beküldő Játékos nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázatot, 
vagy az azt beküldő Játékost az Akcióból kizárhatja.  
Egy játékos több pályázatot is beküldhet, hiszen így nagyobb eséllyel indul a nyereményekért. 

 
Szervező jogosult a Pályázatot elutasítani, amennyiben: 

 a Pályázat nem tartalmaz minimum 5 darab Tészta magyar Termék logót 

 a Játékos az Információs adatlapot hiányosan vagy olvashatatlanul töltötte ki 

 Játékos az Információs adatlapon valótlan adatokat adott meg 

 Játékos nem magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy 

 Játékos a logókat jogosulatlanul, nem termékvásárlással, vagy visszaélés révén 
szerezte 

 Hamisított logó került beküldésre 
 
A pontgyűjtés 2015.10.31-ig tart, a játékban csak a legkésőbb 2015.10.31-i postai bélyegzővel ellátott 
és 2015.11.07. 24 óráig beérkező Pályázatok vesznek részt.  
A határidő után beérkezett Pályázatokat Szervezőnek nem áll módjában visszaküldeni. 
 

6. Nyeremények 
 

Az akció ideje alatt havonta az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra. 

 40 darab piknikkosár, 4 db tányérral, evőeszközökkel  

 40 darab 25.000 Forint értékű Decathlon vásárlási utalvány 

 3 darab iPhone 6 16GB kártya független mobiltelefon 
 
Fődíj: 1 db SKODA Fabia 1.2 TSI 90 Ambition felszereltségű, kék, 5 ajtós személygépkocsi 

 
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket érintő esetleges készlethiány esetén a 
nyereményeket hasonló értékű és rendeltetésű nyereménytárggyal pótolja. 
A Szervező, a nyereménytárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a 
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 
 
 
 
 
 
 
 



7. Nyereménysorsolások 

A havi nyeremények sorsolásának menete 

Július 

A sorsoláson résztvevő Pályázatok:  

- 2015.06.01-06.30. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.07.06. 24 óráig beérkezett 
Pályázatok 

A sorsolás időpontja: 2015.07.09., csütörtök 10.00 óra. Sorsolási helyszín: Gyermelyi Zrt, 2821 
Gyermely, Bajnai u.1. 

Kisorsolásra kerülő nyertesek és nyereményeik: 

 3 nyertes, akik egyenként 1 db iPhone6 16GB mobiltelefont nyernek, valamint 3 
tartaléknyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként 1 db 25.000 Forint értékű Decathlon vásárlási utalványt nyernek, 
valamint 40 db tartalék nyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként piknikkosarat, 4 db tányérral, evőeszközökkel nyernek, valamint 
40 tartaléknyertes. 

 
Augusztus 

A sorsoláson résztvevő Pályázatok 

-  a 2015.06.01-06.30. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.07.06. 24 óráig beérkezett, de 
a 2015.07.09-i sorsoláson ki nem sorsolt Pályázatok 

-  a 2015.07.01-07.31. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.08.08. 24 óráig beérkezett 
Pályázatok  

A sorsolás időpontja: 2015.08.13., csütörtök 10.00 óra 

Sorsolási helyszín: Gyermelyi Zrt, 2821 Gyermely, Bajnai u.1. 

Kisorsolásra kerülő nyertesek és nyereményeik: 

 3 nyertes, akik egyenként 1 db iPhone6 16GB mobiltelefont nyernek, valamint 3 
tartaléknyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként 1 db 25.000 Forint értékű Decathlon vásárlási utalványt nyernek, 
valamint 40 db tartalék nyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként piknikkosarat, 4 db tányérral, evőeszközökkel nyernek, valamint 
40 tartaléknyertes. 

 

 

 



Szeptember 

A sorsoláson résztvevő Pályázatok 

- a 2015.06.01-06.30. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.07.06. 24 óráig beérkezett, de 
a 2015.07.09-i és a 2015.08.13-i sorsolásokon ki nem sorsolt Pályázatok 

-  a 2015.07.01-07.31. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.08.08. 24 óráig beérkezett, de 
a 2015.08.13-i sorsoláson ki nem sorsolt Pályázatok 

-  a 2015.08.01-08.31. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.09.07. 24 óráig beérkezett 
Pályázatok  

A sorsolás időpontja: 2015.09.10., csütörtök 10.00 óra 

Sorsolási helyszín: Gyermelyi Zrt, 2821 Gyermely, Bajnai u.1. 

Kisorsolásra kerülő nyertesek és nyereményeik: 

 3 nyertes, akik egyenként 1 db iPhone6 16GB mobiltelefont nyernek, valamint 3 
tartaléknyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként 1 db 25.000 Forint értékű Decathlon vásárlási utalványt nyernek, 
valamint 40 db tartalék nyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként piknikkosarat, 4 db tányérral, evőeszközökkel nyernek, valamint 
40 tartaléknyertes. 

Október 

A sorsoláson résztvevő Pályázatok 

- a 2015.06.01-06.30. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.07.06. 24 óráig beérkezett, de 
a 2015.07.09-i, a 2015.08.13 és a 2015.09.10-i sorsolásokon ki nem sorsolt Pályázatok 

-  a 2015.07.01-07.31. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.08.08. 24 óráig beérkezett, de 
a 2015.08.13-i és a 2015.09.10-i sorsolásokon ki nem sorsolt Pályázatok 

- a 2015.08.01-08.31. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.09.07. 24 óráig beérkezett, de 
a 2015.09.10-i sorsoláson ki nem sorsolt Pályázatok 

- a 2015.09.01-09.30 közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.10.10. 24 óráig beérkezett 
pályázatok 

A sorsolás időpontja: 2015.10.15., csütörtök 10.00 óra 

Sorsolási helyszín: Gyermelyi Zrt, 2821 Gyermely, Bajnai u.1. 

Kisorsolásra kerülő nyertesek és nyereményeik: 

 3 nyertes, akik egyenként 1 db iPhone6 16GB mobiltelefont nyernek, valamint 3 
tartaléknyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként 1 db 25.000 Forint értékű Decathlon vásárlási utalványt nyernek, 
valamint 40 db tartalék nyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként piknikkosarat, 4 db tányérral, evőeszközökkel nyernek, valamint 
40 tartaléknyertes. 

 



November 

A sorsoláson résztvevő Pályázatok 

- a 2015.06.01-06.30. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.07.06. 24 óráig beérkezett, de 
a 2015.07.09-i, a 2015.08.13, a 2015.09.10-i és a 2015.10.15-i sorsolásokon ki nem sorsolt 
pályázatok 

-  a 2015.07.01-07.31. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.08.08. 24 óráig beérkezett, de 
a 2015.08.13-i, a 2015.09.10-i és a 2015.10.15-i sorsolásokon ki nem sorsolt pályázatok 

- a 2015.08.01-08.31. közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.09.07. 24 óráig beérkezett, de 
a 2015.09.10-i és a 2015.10.15-i sorsolásokon ki nem sorsolt pályázatok 

- a 2015.09.01-09.30 közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.10.10. 24 óráig beérkezett, de a 
2015.10.15-i sorsoláson ki nem sorsolt pályázatok 

-  a 2015.10.01-10.31 közötti postabélyegzővel ellátott és 2015.11.07. 24 óráig beérkezett 
pályázatok 

A sorsolás időpontja: 2015.11.12., csütörtök 10.00 óra 

Sorsolási helyszín: Gyermelyi Zrt, 2821 Gyermely, Bajnai u.1. 

Kisorsolásra kerülő nyertesek és nyereményeik: 

 3 nyertes, akik egyenként 1 db iPhone6 16GB mobiltelefont nyernek, valamint 3 
tartaléknyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként 1 db 25.000 Forint értékű Decathlon vásárlási utalványt nyernek, 
valamint 40 db tartalék nyertes. 

 40 nyertes, akik egyenként piknikkosarat, 4 db tányérral, evőeszközökkel nyernek, valamint 
40 tartaléknyertes. 

Fődíj kisorsolásának menete  

 A fődíj kisorsolásához a 2015.06.01-10.31. közötti postabélyegzővel ellátott, 2015.11.07. 24 óráig 
beérkező Pályázatok összevegyítésre kerülnek. A fődíj nyertes kihúzása után 1 db fődíj tartalék 
nyertes kihúzása következik. 

Kisorsolásra kerülő fődíj: 1 db SKODA Fabia 1.2 TSI 90 Ambition felszereltségű, kék, 5 ajtós 
személygépkocsi 

A sorsolás időpontja: 2015.11.12., csütörtök  10.30 óra 

Sorsolási helyszín: Gyermelyi Zrt, 2821 Gyermely, Bajnai u.1. 

A tartalék nyertes játékosok abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes a jelen 
játékszabályban meghatározott személyi feltételek bármelyikének nem felel meg, vagy ha kizárásra 
kerül. A kizárt nyertes helyébe a kisorsolt tartalék nyertes(ek) lép(nek), a kihúzás sorrendjének 
megfelelően. 

A nyeremények sorsolása közjegyző jelenlétében kerül megrendezésre, nyilvános gépi húzással a 
Szervező székhelyén (2821 Gyermely, Bajnai u. 1.). 
A nyertesek listája név és településnév megjelöléssel legkésőbb a sorsolást követő 2. munkanapon 
felkerült a www.gyermelyi.hu weboldalra.  

http://www.gyermelyi.hu/


Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adót vagy egyéb 
esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, 
illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.  
 
Az Akcióban való részvétellel a Játékos feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Akcióhoz 
tartozó Nyereményjátékban való nyertessége esetén neve és a helység neve, ahol él, nyilvánosságra 
kerüljön. 
 

8. Nyereménytárgyak átadása 

Szervező a nyerteseket a sorsolást követően haladéktalanul (legkésőbb két héten belül) elektronikus 
úton (a megadott e-mail címen) értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A szervező vállalja a 
nyeremények kijuttatását a nyertesek részére, a sorsolást követő 90 napon belül, de legkésőbb 
2016.02.15-ig.  

A nyertes játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények 
átadása megtörténhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem 
tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező 
terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét az előírt határidőn 
belül tudja biztosítani. 
 
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn 
belül nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályban előírt módon a 
költségvetésbe fizeti be. 
 
A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost 
terhelik.  
 
A nyeremények készpénzre nem válthatók be.  
 
 

9. Információ a Nyereményjátékról 
 
A Játékosok az Akció tartama alatt az Akcióval és a nyereményekkel kapcsolatos további 
információért: 

  hívhatják a 34/570-540 telefonszámot munkanapokon, hétfőtől péntekig 9.00 és 
15.00 óra között, valamint  

 kérdéseiket beküldhetik a www.gyermelyi.hu oldalon található, „Kapcsolat” 
menüpont alatt található info@gyermelyi.hu e-mail címre. 

Az Akció játékszabálya, valamint további információk elérhetők a www.gyermelyi.hu címen. 
 

10. Adatkezelés 
 
Azáltal, hogy a Játékos nevét és címét tartalmazó Pályázata a megadott címre beérkezik, a Játékos 
feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a 
Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatig – minden további engedélyezés nélkül, saját 
marketingtevékenysége céljából felhasználhassa. Az a Játékos, aki nem kíván a jövőben névre szóló 
kereskedelmi ajánlatot kapni, adatai törlését kérheti az info@gyermelyi.hu e-mail címen.  
 
Szervező az alábbi célokból tartja nyilván az Információs adatlapon megadott adatokat:  

mailto:info@gyermelyi.hu
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 a játékos beazonosíthatósága,  

 a beérkezett Pályázatok nyilvántartása, 

 az ajándék kiszállítása, 

 a Játékos tájékoztatása,  

 a Játékos részére reklám és direkt marketing anyagok küldése, 

 a Gyermelyi Hűségakció 2015 akció működtetése.  
 
Az akcióban való részvétellel Játékos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira vonatkozóan 
Szervező a fent leírt célból a cél megvalósításához szükséges adatkezelést, -rögzítést, - és feldolgozást 
végrehajtsa, valamint az adatok tárolásához és feldolgozásához, továbbá az ajándékok kiszállításához 
alvállalkozót vegyen igénybe.  
 
Az Információs adatlap elküldésével Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az ajándékok 
kiszállítását végző alvállalkozójának átadja a tevékenység ellátásához szükséges személyes adatokat. 
 
A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására, módosítására, töröltetésére a 
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 
 

11.  Vegyes rendelkezések 
 

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok 
feltüntetése, ponthiány, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért a Szervező nem 
vállal felelősséget. 

 
A nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, és semmilyen módon nem értékesíthetők 
tovább. 
 
A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, ill. kiegészítésére. 
 
A 18. életévüket be nem töltött személyek, a Gyermelyi Zrt. és a Havasi:live Kommunikációs 
Ügynökség Kft. dolgozói, valamint közeli hozzátartozói az Akcióban nem vehetnek részt. 
 
 


