
Tippelj és nyerj a Revco-val!
Játék- és részvételi szabályzat

Játékleírás:
A Revco Magyarország Kft., cím: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 5.
(továbbiakban Szervező), 2022. november 20. és 2022. december 18. között, jelen
szabályzatban részletezett “Tippelj és nyerj a Revco-val!” megnevezésű
“Labdarúgó VB Tipp játékot” indít (Továbbiakban Játék).
A Játékban résztvevők a továbbiakban Játékos-ként, a Játék lezárultával pedig a
ranglista helyezés alapján, Nyertes-ként kerülnek megemlítésre.

A Játék időtartama:
2022. november 20. meccs kezdettől, 2022. december 18. meccs végéig.
Tippelési időszak kezdete: 2022. november 11.-től.

A részvétel feltételei:

A Játékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a saját Facebook profiljával
regisztráljon a www.tipper.io felületen, belépjen a “Revco VB Tippverseny
csoportba” és ott megtippelje a felsorolt meccsek eredményeit.
A Játék során minden Játékos csak egyszer regisztrálhat.
A Játék a “Revco VB tippverseny” csoport tagjai között zajlik, a Tipper.io egyéb
felületei és csoportjai nem vesznek részt a nyereményjátékban.
A Szervező és a Tipper.io weboldal között semmilyen kapcsolat nem áll fenn és a
Szervező nem vállal felelősséget a Tipper.io rendszerének működési, számítási
hibáiért és a www.tipper.io felület folyamatos elérhetőségéért sem.
A “Revco VB tippverseny” csoport adminisztrátora a Szervező, aki meghatározza a
verseny szabályait, pontozását. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a
Játékból azt, aki bármely módon csalást/hamisítást vagy azok kísérletét követi el.
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A Játék szabályzata, pontozása és eredményhirdetése:

1) A Játékban való részvételhez Facebook profillal való regisztráció szükséges
az alábbi felületen: https://tipper.io/hu/revco-vb-tippverseny-kiochzzj/26207

2) A regisztráció önkéntes és bármikor törölhető.
3) Belépés után, a Játékosnak lehetősége van egy vagy több meccs

eredményét is megtippelni, illetve szavazni a nyertes csapatra és a
gólkirályra.

4) Minden tippet a meccs megkezdése előtt kell leadni, a tippelések lezárását
a tipper.io oldal automatikusan végzi.

5) Minden Játékos a tippelése után pontokat gyűjthet, melyek számítását
automatikusan végzi el a tipper.io rendszere, emberi beavatkozás nélkül.

6) A meccsek pontozása a következőképpen történik:
● Telitalálat: 5 pont (A rendes játékidő végeredményének eltalálása)
● Gólkülönbség: 1 pont (A csapatok által rúgott gólok különbségének

eltalálása, amennyiben a győztes helyesen lett megjelölve vagy
döntetlen lett)

● Kimenetel: 3 pont (A győztes csapat vagy döntetlen eltalálása)
● Az egyik csapat góljainak pontos eltalálása: 1 pont
● Összes gól: 1 pont (A két csapat által szerzett gólok összegének

eltalálása)
7) A Bajnokságra vonatkozó tippek számítása:

● A győztes csapat eltalálása: 10 pont
● Gólkirály eltalálása: 10 pont

8) A Játékban való részvétel során a pontok az utolsó meccs lezárásáig
gyűjthetők, ezután a tipper.io rendszere további lehetőséget nem biztosít.

9) Az Eredmény kihirdetését a Szervező a saját Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/revcokft) jelenti be, a játék lezárása után
következő napon (2022.12.19), illetve a ranglista folyamatosan elérhető a
Tipper.io Revco VB tippverseny csoportban is.
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Nyeremények:

1. helyezett: 50.000 Ft értékű Decathlon utalvány
2. helyezett: 30.000 Ft értékű Decathlon utalvány
3. helyezett: 15.000 Ft értékű Decathlon utalvány
4. 4 - 10. helyezett: VB 2020 Replica labda

A nyertes értesítése, a nyeremény átadása:

A Szervező a nyertest a regisztráció során megadott Facebook név alapján,
megadott elérhetőségeken keresi fel legkésőbb 2022.01.04-ig, a Nyereményátadás
egyeztetésének céljából. A Nyertesnek szintén lehetősége van, hogy a Revco
Magyarországgal annak Facebook oldalán (https://www.facebook.com/revcokft)
keresztül üzenetben felvegye a kapcsolatot.
A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét 90 napos határidőn belül
biztosítja. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény
átadására legkésőbb az igény leadását követő 90 napon belül sor kerüljön.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget és így az
Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező
terhére nem értékelhető, és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.
A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
Az Nyeremény másra át nem ruházható. A Szervező a Nyeremény tekintetében
szavatosságot nem vállal.

Adatvédelem:

A Játékos regisztrációjával az alábbi adatok szerepelnek nyílvánosan: Facebook
név, Facebook profilkép.
A Szervező semmilyen módon nem fér hozzá és nem rögzíti a Játékos személyes
adatait, mivel azok a tipper.io rendszerében kerülnek eltárolásra. Az adatvédelmi
irányelvek a tipper.io oldalán feltüntetett adatvédelmi tájékozatóban érhetők el:
https://tipper.io/hu/privacy-policy
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény tartalmazza.
Kelt: Szigetszentmiklós, 2022. november 11.
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