
A Miskolci Állatkert Állatok világnapja alkalmából rendezett  

rejtélyes kódfejtés játék  

szabályzata és részvételi feltételei 

1. A Játék szervezője és lebonyolítója 

A Miskolci Állatkert Állatok világnapja alkalmából rendezett rejtélyes kódfejtés játék (a 

továbbiakban:”Játék”) szervezője a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft (a továbbiakban: "Szervezők") 

és lebonyolítója: a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (3531 Miskolc, Győri kapu 48-50. Adószám: 

20643522-2-05 Cégjegyzékszám: 05-09-017452) (továbbiakban: „Lebonyolító”).  

2. Részvételi feltételek 

2.1 A Játékban az a, 18. életévét betöltött, valamint az a 18. életévét nem betöltött, de 

szülő/gondviselő által képviselt a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe eső, cselekvőképes 

természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, (a) aki a Miskolci Állatkert 

rendezvényén (továbbiakban: “Rendezvény”) 2022. október 1-én felkeresi a Miskolci Állatkertet, (b) és 

10-14 óra között átveszi és kitölti az Állatok világnapja alkalmából készített rejtélyes kódfejtő játéklapját, 

(c) majd 15.30-ig leadja a pénztárban, és (d) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) 

meghatározott valamennyi feltételt, valamint (e) aláírásával elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban 

szereplő feltételeket. 

2.2. A Játékos akkor vesz részt a sorsoláson,ha elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, 

valamint ha helyesen kitölti a rejtvényt, beírja a helyes kódot, majd 2022. október 1-én 15.30-ig leadja 

a kitöltött játéklapot a Miskolci Állatkert pénztárában. 

2.3. Egy Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban, tehát egyszer töltheti ki a rejtélyes kódfejtés 

játéklapját.  

2.4. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékot kedvezőtlenül 

befolyásolhatják a Lebonyolítón kívülálló tényezők (mint például, de nem kizárólagosan az időjárási 

körülmények). Amennyiben külső, előre nem látható, elháríthatatlan körülmények (“vis major”) 

fennállása esetén, amennyiben lehetetlenné válik a Lebonyolító számára a jelen Szabályzat révén 

felvállalt kötelezettségeinek teljesítése, a Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a Játék lebonyolítását 

felfüggessze vagy megszüntesse. A Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 

felelősséget kizár. 

2.5. A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a 

jelen szabályzat rendelkezéseit nem tartják be, más Résztvevők Játékban való részvételét 

akadályozzák. 

  



 

3. A Játék helyszíne és időtartama 

A Játék helyszíne a Miskolci Állatkert, 3535 Miskolc, Csanyik-völgy. A rejtélyes kódfejtő játékra 

a Miskolci Állatkert Oktatótermében lehet jelentkezni 10.00-14.00 között.    

A Játék 2022. október 1-én szombaton 10:00 és 14:00 között zajlik, a helyesen kitöltött 

játéklapokat a rendezvény napján, 15.30-ig lehet leadni a pénztárban. A helyesen megfejtett és 

időben leadott játéklapok sorsoláson vesznek részt.  

 

4. A Játék menete 

Nyertesek, Nyeremények 

4.1 A Játékosoknak a Rendezvényen a Lebonyolító Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 

üzemeltetésében lévő Miskolci Állatkertet kell felkeresniük, ahol az Oktatóteremben 10.00-14.00 óra 

között jelentkezhetnek a Játékra. A Rendezvényen a Játékosok a kapott játéklapon lévő rejtélyes 

kérdések helyes megfejtésével kapott állatfajnál megkeresik a kihelyezett kódot, és beírják a játéklapra. 

A játéklapokat 15.30-ig adhatják le a Játékosok a pénztárban. A helyes megfejtők között 2022.10.03-án  

3 családi ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyertesek neve felkerül a Miskolci Állatkert facebook oldalára 

és honlapjára. Egy Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban, és csak egy nyereményre 

jogosult.  

4.2. Nyeremény:  

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Miskolci Állatkert részéről 3db családi 

ajándékcsomag. 

 

5. Adózás, költségek 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. §-a alapján a Nyereményhez tartozó 

esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. Szervezőket a Nyeremények fentiek 

szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

6. Vegyes rendelkezések 

6.1. Azok, akik a Játékban részt vesznek, részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a 

Játékszabályzat minden rendelkezését. 

6.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át 2022. október 31-ig, azt a 

továbbiakban a Lebonyolítótól nem követelheti. 



6.3. Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék 

megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Lebonyolító a Játék egyéb közleményeivel azonos 

nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

 

2022. szeptember 26. 

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 

Miskolci Állatkert 

Lebonyolító          

 


