
 
 

Bock Panzió Kft.  
” Capella receptverseny” promóciós játékának hivatalos 

játékszabályzata 2017 
 
1. A promóciós játék elnevezése, szervezője: 

A Bock Panzió Kft. (székhely: 7773 Villány, Batthyány u. 15.; cégjegyzékszám: 02-09-071153; 
adószám: 13855264-2-02; továbbiakban: ”Szervező”) promóciós játékot szervez „Capella 
receptverseny" elnevezéssel (a továbbiakban: „Promóciós játék” vagy „Promóció”), melynek 
lebonyolításával megbízza a PUBLICITY-AIM Kommunikációs Szolgáltató Kft-t (székhely: 7800 Siklós, 
Felszabadulás u. 7. A ép., levelezési cím: 1095 Budapest, Mester u. 83/C, 205.; a továbbiakban: 
Lebonyolító). 
 
2. A Promóciós játék (Promóció) időtartama: 
A Promóció 2017. december 15. 00.00.00 órától - 2018. február 28. napján 23.59.59 óráig tart. A 
Promóció kizárólag ezen időtartam alatt történő pályázatbeküldés esetén érvényes, amennyiben 
azok kielégítik a 3., a 4. és az 5. pontokban rögzített előfeltételeket. A Promóció fenti kezdő időpontja 
előtt, illetve a Promóció fenti záró időpontja után beérkezett Pályázatokat a Szervezőnek nem áll 
módjában érvényes Pályázatként elfogadnia. 
 
3. A Promóciós játékban (Promócióban) résztvevő és abból kizárt személyek: 
A Promóciós játékban részt vehet minden olyan 
- 18. életévét betöltött természetes személy, aki törvényesen bejegyzett magyarországi tartózkodási 
vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Pályázó”), aki a Promóció 2. Pontban rögzített 
időtartama alatt teljesíti a jelen Szabályzat 5. pontjában rögzített részvételi előfeltételeket. 
 
A Promóciós játékból kizárt személyek: 
a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. §. 
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói; 
- a Promóciós játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt 
személyeknek a Ptk. 8:1. §. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói; 
- azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett Promóciós játékokban a 
Promóciós játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást 
tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden Promóciós játékából. 
 
4. A Promóciós játékban (Promócióban) való részvétel részletes feltételei 
A Promóciós játékban az, a fenti 3. pontban rögzített személy jogosult részt venni, aki elküldi 
receptjét és legalább egy, – maximum négy – fényképet a capella.receptek@bock.hu email címre. 
Amennyiben a résztvevő elküldi receptjét, az a receptverseny részvételi szabályzat elfogadásának 
minősül. 
3. A beküldésnél a következő adatok megadása szükséges: 

– Név 
– Email cím 
– A recept neve, hozzávalói, valamint hogy hány személyre elegendők ezen mennyiségek 
– Az elkészített étel receptje, elkészítési ideje és – legalább egy, maximum négy kép az 
ételről.  
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A versenyben csak azok az érthetően megfogalmazott ételreceptek vehetnek rész, amelyek a verseny 
időtartama alatt érkeznek be, és amelyekhez a recept beküldője legalább 800×600-as felbontású, 
saját készítésű, jó minőségű fotót/fotókat mellékel. 
A Pályázók több recepttel is indulhatnak a versenyen, azonban maximum három, olyan egyedi recept 
beküldését fogadja csak el a Szervező, amely más receptversenyen még nem vett részt. A recept 
beküldője az ételfotói és a receptjei szövegezésre vonatkozóan hozzájárulását adja, hogy azt a 
Szervező weboldalain, közösségi oldalain és nyomtatott kiadványaiban forrásmegjelöléssel 
felhasználhassa és azt a későbbiekben vissza nem vonja. 
A Pályázaton való részvétel feltétele, hogy benyújtott receptek hozzávalói között, illetve a beküldött 
fotókon más borászatok termékei, illetve azok logói nem jelenhetnek meg.  
A beküldött kép és recept nem lehet másokat sértő, ízléstelen, illetve nem sértheti más személy 
szerzői és személyiségi jogait, valamint jó hírnevét. A Szervező kizárja azokat a Pályázókat, akik a 
verseny témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó pályázatot nyújtanak be. 
Amennyiben a Pályázó a fenti szabályokat megsérti, a Szervező indoklás és külön értesítés nélkül a 
receptet visszautasíthatja.  A beküldött receptnek és a recepthez feltöltött képnek saját szellemi 
terméknek kell lennie, más nevével, receptjével, képével vagy egyéb kapcsolódó adattal való 
visszaélés esetén a Szervező a receptet érvénytelennek tekinti, és törli a versenyből. 
A receptekhez szükséges alapanyagok beszerzésével, a recept elkészítésével felmerülő költségek a 
Pályázót terhelik. 
A Szervező minden esetben előzetesen megvizsgálja, hogy a benyújtott Pályázatok megfelelnek-e a 
Játékszabályzatban írt feltételeknek, ennek alapján a Szervező jogosult az adott pályázatot kizárni a 
versenyből. A Szervezővel egyeztetve a résztvevőnek lehetősége van receptje kisebb módosításaira. 
A Pályázó kizárólag valós, általa használt e-mail címmel jogosult részt venni a Promócióban. A 
Promóció során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy 
azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 
A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő Pályázatot a Szervező kizárja a 
Promócióból. 
 
5. A promóciós nyereményekről és a nyertesek kiválasztásáról: 
A Szervező a Pályázatok beküldési határidejét követően a legjobbnak ítélt három receptet, valamint a 
tartalék nyertes recepteket szakmai zsűri segítségével választja ki, amelynek tagjai: 

 Bock József borász 

 Hadnagy Attila, az Óbor Étterem konyhafőnöke 

 Marton Adrienn ételstylist és a TV2 Ízes élet műsorának háziasszonya 
A zsűri a receptek egyediségét, ötletességét, a tálalás és a fotó minőségét is egyaránt figyelembe 
veszi, értékeli. 
 
Nyeremények: 
1. helyezett: egy kétszemélyes hétvége a Bock HotelErmitage****-ban és egy palack Capella 2008 
2. helyezett: Egy borkóstolással egybekötött Bock dűlőtúra 2 főre és egy palack Capella 2008 
3. helyezett: Egy hat palackos Bock borválogatás és egy palack Capella 2008 
 
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. 
 
Az eredményhirdetés időpontja: 2018. április 2.  14:00 
 
6. A promóciós nyeremények átadásának módja és a jogosultság ellenőrzése: 
A nyereményekre jogosult Pályázók az eredményhirdetést követő napon kerülnek értesítésre e-mail 
formájában. A nyertesekkel a Bock Panzió Kft. munkatársai veszik fel a kapcsolatot. A promóciós 
nyeremények átadása a Pályázó jogosultságának ellenőrzése és érvényesítése után történik 
személyes egyeztetés alapján. 



Amennyiben valamely nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, 
valamint nyereményéért egy hónapig nem jelentkezik, helyére automatikusan tartaléknyertes lép. 
A nyeremények átvételekor a Pályázók kötelesek aláírni az átvételi elismervényt. 
A Nyertesek neve és lakóhelye a bock.hu weboldalon és a Bock Panzió Kft. Bockbor elnevezésű 
Facebook oldalán lesz megtalálható 2018. április 2-ától. 
Ehhez a Pályázó a Pályázatával és így a Részvételi és Adatkezelési Szabályzat elfogadásával 
automatikusan hozzájárul. 
 
7. Adózási kérdések: 
A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát Szervező viseli. Az ajándékra jogosult 
Pályázó köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából 
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az 
ajándék átadásának, illetve megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön 
dokumentum kiállítására nem kerül sor.  
A receptekhez szükséges alapanyagok beszerzésével, a recept elkészítésével felmerülő költségek a 
Pályázót terhelik. 
 
8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 
Az 1. pontban írt adatszolgáltatás és a Promócióban való részvétel önkéntes. A Pályázó Pályázata 
elküldésével tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a jelen 
Promóció lebonyolítása céljából felhasználhatja, továbbá, hogy azokat az általa megbízott 
Lebonyolító részére továbbítsa.  
A Pályázó adatainak kezelésére vonatkozóan a https://bock.hu/felhasznalas-es-adatvedelem 
honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban további információk találhatók. Ezen túlmenően 
adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén kollégáink készséggel állnak a Pályázó rendelkezésére a 
capella.receptek@bock.hu e-mail címen. Ennek ismeretében kérjük, vegye figyelembe, hogy a 
Pályázat elküldésével a Pályázó kifejezetten nyilatkozik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és 
megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Ha a Pályázó bármilyen okból adatai módosítását, 
nyilvántartásból törlését stb. kéri, illetve, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal 
megkeressék, a megfelelő intézkedések megtételét bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti 
a következő címen: 7773 Villány, Batthyány u. 15., illetve e-mailben a capella.receptek@bock.hu e-
mail címen. A megadott személyes adatok kezelője a Bock Panzió Kft. 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy 
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi 
címeken: 7773 Villány, Batthyány u. 15. címen vagy a capella.receptek@bock.hu e-mail címen. Ezen 
kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 
Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó 
bírósághoz fordulhat. 
Ha a Pályázó úgy véli, hogy a személyes adataira vonatkozó jogait illetően sérelem érte, bírósághoz, 
illetve az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Szervező 
tájékoztatja a Pályázót, hogy az adatkezelésre vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tett. 
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-67301/2013 
 
10. Egyéb feltételek 
Azok a Pályázatok, amelyek a Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a 
Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, 
földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá 
fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a promócióban való részvételre nem 
jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt. A Szervező a nem valós adatokat megadó 
Pályázókat automatikusan kizárja a Promócióból. 
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A Pályázatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Szabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Promócióból kizárhatja. 
A Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltűntetése 
stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
A Pályázó Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a Promóció jelen 
Szabályzatát és a belefoglalt adatkezelési feltételeket. 
Szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát – a Pályázó megfelelő 
tájékoztatása mellett – fenntartja.  
Amennyiben a Promóció során visszaélések vagy bármilyen olyan cselekmény gyanúja merül fel, 
amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, 
vagy törölje. 
 
Budapest, 2017. december 14. 
 
Bock Panzió Kft.  
 
Szervező 


