
Legyek jól Futam szabályzat 

1. A Legyek jól Futamot a legyekjol.hu kiadója szervezi 
2. Mindenki csak saját felelősségére vesz részt a Futamon. A szervezők 

nem vállalnak felelősséget a kihívás teljesítése közben bármilyen sérülés 
bekövetkezte esetén, különös tekintettel arra, hogy a Futamon mindenki 
egyénileg vesz részt. Vigyázzatok magatokra, biztonságosan 
sportoljatok! 

3. Adatkezelés: 
A résztvevők személyes adatait a Szervező további harmadik 
személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, 
hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi 
rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak 
megfelelően kezeli. A jelentkező tudomásul veszi, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező 
végzi. 

4. A sorsolás: 
a) A sorsoláson kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek 
vehetnek részt, akik a meghirdetett futamidőn belül teljesítették a 
kihívást.   
b) A sorsoláson való részvétel automatikus, tehát a futam teljesítésén 
kívül nem igényel semmilyen további regisztrációt. A sorsolás gépi 
módon történik, egy a véletlenszerűség elve alapján működő 
számítógépes programmal, 3 főből álló sorsolási bizottság előtt. 
c) A nyerteseket a Szervező a regisztrációkor megadott email címükön 
értesíti majd. 
d) A nyeremény átvételének módja: személyes átvétel a VIII. kerületi 
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e) Amennyiben a Szervező megkeresésére a nyertes 7 naptári napon 
belül nem reagál, vagy amennyiben a nyeremények átvétele a 
Szervező hibáján kívül meghiúsul, úgy pótnyertes kerül kisorsolásra 
változatlan feltételek mellett. A pótnyertes kisorsolása után az előző 
kisorsolt résztvevő nyereményre való jogosultsága érvényét veszti. 
Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy azt a 
megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem 
veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre szintén a pótnyertes válik 
jogosulttá. 
f) A nyertesek nevét a Szervező közzéteszi a Mikszáth téri orvosi rendelő 
várótermében. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve, és az általa 
választott sport tevékenység megnevezése nyilvánosságra kerüljön, 
amely a sorsolást követően 30 napig megtekinthető lesz a rendelőben. 
A Szervező csak a nyertest értesíti a regisztráció során megadott e-mail 
címen. Amennyiben a Szervező sikertelen kézbesítésről kap elektronikus 
üzenetet, szintén pótnyertes sorsolására kerül sor. 
f) A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre nem válthatók. 
g) Szervező a nyeremények minősége tekintetében szavatosságot nem 
vállal. 
h) Szervező nem oszt szét a jelen Szabályzatban felsoroltakon túl egyéb 
nyereményt. 

Egyéb rendelkezések: 
a) A fentiekben részletezett szabályokat a Szervező jogosult egyoldalúan 
módosítani. A Szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a 
Szervező azonnal közzéteszi saját honlapján. Valamennyi módosítás a 
közzététel időpontjától hatályos. 
b) Szervező a jelen Szabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem 
visel, kötelezettséget nem vállal. 
c) A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem 
látható események vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely 
számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, 
amennyiben a nyeremény átadása a Szervező nem felróható okból hiúsul 
meg, vagy a kampány idő előtti befejezésére kerülne sor. 
d) A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen Szabályzat feltételeit, a 
futam befejezésének időpontjáig megváltoztassa. 



e) A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a 
nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a 
nyereményeket bármikor megváltoztassa vagy visszavonja. 
f) Szervező a sorsolás lezárulása után 10 napon túl semmilyen, a sorsolással 
kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 

Budapest, 2021.06.01. 


