
Játékszabályzat

Az  XXI. Század Kiadó Kft. és Líra Könyv Zrt. által a Magyarország területén 2016. 
július 1-e és július 31-e között szervezett az „ÉDESVÍZI MEDITERRÁN NYÁR” 
nyereményjáték feltételei.

1. A Játékban való részvétel általános feltételei 

A Játtéktkbán réktszt vékhékt mindékn – áz álátbbi pontbán mékghátátrozott – tékrméktszéktéks 
székméktly, áz álátbbi fékltékttéklékk ékgyüttes telttéks tékljéksüttes telléktséktvékl: 

1.  Aki á játtéktk idorttártámá álátt á lirá.hüttes wékboldálon mékgrékndéklték Totth Gátbor Adesvíkos 
Éddesvídéksvízitzi mékditékrrátn trilotgiátjátnák bátrméklyik réktszéktt.

A Játtéktkbán válot réktszvékttékl á jéklékn hivátálos réktszvékttékli ékts játtéktkszábátlyok (á továtbbiákbán 
„Játékszabályzat”) áüttestomátiküttess éklfogádátsátt jékléknti. Az XXI. Szátzád Kiádot Kft. ékts Lízitrá 
Ko telnyv Zrt. féknntártjá mágátnák á jogot á Játtéktkszábátlyzát ékgyoldálüttest mékgvátltoztátátsátrá.

2. A Játékban való részvétel személyi és egyéb feltételei 

A Játtéktkbán kizátrotlág áz á székméktly vékhékt réktszt, áki áz álátbbi ékgyüttes telttéks fékltékttéklékknékk 
mékgféklékl: 18. éktléktéktvéktt békto tellto teltték, nékm cséklékkvortkéktptéklékn tékrméktszéktéks székméktly 
(korláttozottán cséklékkvortkéktpéks nyékrtéks ékséktéktn á nyékrékméktny mékgszékrzéktséktrék á nyékrtéks 
to telrvéktnyéks kéktpviséklortjék jogosütteslt, áméknnyibékn ort mékgféklékl á Játtéktkszábátlyzátbán foglált 
fékltékttéklékknékk) (á továtbbiákbán: „Játékos”). 

A Játtéktkosnák tékhátt áz minortsüttes tell, áki á fékntiékk székrinti á lirá.hüttes wékboldálon mékgrékndékli 
vágy Tóth Gábor Ákos: Édesvízi mediterrán - Kanadai magyar menni Balaton… 
cízitmüttesrt
vágy Tóth Gábor Ákos: Szerelmem, Balaton cízitmüttesrt
vágy Tóth Gábor Ákos: A világ közepén cízitmüttesrt (hágyomátnyos pápízitr vágy ék-ko telnyv) 
ko telnyvéktt, májd á ko teltéktékk váláméklyikéktt áttvékszi, ékts kifizékti á vékttéklátrát. 

3. A Játék időtartama 

A Játtéktk idorttártámá: 2016. július 1-én 08.00 órától július 31-én 24.00 óráig tart. Csák 
áz ékzékn idorttártám álátt békéktrkékzéktt rékndékléktsékkékt átll motdüttesnkbán figyéklékmbék véknni. 



4. A nyeremények 

A Játtéktk sorátn mékgnyékrhéktort fortnyékrékméktny 2 fort szátmátrá 2 éktjszáká rékggéklivékl á Sir Dávid 
Báláton Kástéktly szátllotbán (http://www.sirdávidcástlék.com/). A nyékrékméktny tékkintéktéktbékn 
á 2 fort réktszéktrék 2 éktjszáká rékggéklivékl éklláttátsátn kízitvüttes tell, á nyékrékméktnyádott á XXI. Szátzád Kiádot 
visékli. Mindékn ékgyéktb máts féklmékrüttes tellort ko telltséktg ( pl. üttestázáts ) á nyékrtéks visékli. 

5. A nyeremények nyerteseinek megállapítása 

A nyertest a Líra Könyv Zrt.  széktkhéklyéktn (Büttesdápékst 1086, Dánkot üttes 4-8.) 2016. áüttesgüttessztüttess 10-
éktn sorsoljüttesk ki.

A sorsoláts sorátn á jékléknléktvortk pottnyékrtékst is vátlásztánák. Améknnyibékn á Nyékrtéks 2016. 
áüttesgüttessztüttess 29-éktn 24:00-ig nékm jéklékntkékzik ízitrátsbán á nyékrékméktnyéktéktrt, üttestgy á pottnyékrtéks 
kékrüttes tell éktrtéksízittéktsrék ékts á nyékrékméktnyrék ort vátlik jogosütteslttát. A pottnyékrtéks lékgkéktsortbb 2016. 
áüttesgüttessztüttess 30-átn kékrüttes tell éktrtéksízittéktsrék, nyékrékméktnyéktéktrt 2016. székptékmbékr 10-éktn 24:00-ig 
jéklékntkékzhékt. Édzt ko telvéktortékn á nyékrékméktny éktrvéktnyéktt vékszízitti, mátr nékm áttvékhéktort.

A nyékrtéksékk nékvéktt 2016. áüttesgüttessztüttess 11-éktn á www.lirá.hüttes wékboldálon ékts á  https://hüttes-
hüttes.fácékbook.com/lirákonyv   fácékbook oldálon téksszüttes telk ko telzzékt.

6. Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok 
 
A kisorsolt nyékrtékst á lirá.hüttes rékgisztrátciotkor mékgádott ékléktrhéktortséktgékkékn éktrtéksízittjüttes telk. A 
nyékrtéks áz éktrtéksízittéktst ko telvéktortékn 18 nápon béklüttes tell jogosütteslt féklvéknni á kápcsolátot á szátllotvál. 
A nyékrékméktnyt á nyékrtéks éklortrék ékgyékztéktéktt idortpontbán, székméktlyéksékn vékhékti igéktnybék á  Sir 
Dávid Báláton Kástéktly szátllotbán (Bálátonszékpékzd) Améknnyibékn á nyékrtéks 18 nápon tüttestl 
jéklékntkékzik, üttestgy á pottnyékrtéks vátlik jogosütteslttát á nyékrékméktny áttvékttékléktrék. 

7. Kizárásra vonatkozó rendelkezések: 

A Játtéktkbotl mindvéktgig ki vánnák zátrvá: 

7.1. á XXI. Szátzád Kiádot Kft. ékts Lízitrá Zrt. vékzéktort tisztséktgviséklorti, müttesnkávátlláloti, 
mékgbízitzottjái, válámint áz itt féklsorolt székméktlyékk Ptk. 685. § b) pontjátbán mékghátátrozott 
ko telzékli hozzáttártozoti. 

7.2. á Játtéktkbotl ki ván zátrvá áz á Játtéktkos, ákinékk réktszéktrék nyékrékméktnyt ázéktrt nékm lékhékt 
áttádni, mékrt áz átltálá mékgádott székméktlyéks ádátok nékm válotsák, hiátnyosák vágy téktvéksékk, 

http://www.sirdavidcastle.com/
https://hu-hu.facebook.com/lirakonyv
https://hu-hu.facebook.com/lirakonyv
http://www.lira.hu/


vágy á Játtéktkos ékgyéktb okbotl nékm féklékl mékg á jéklékn Játtéktkszábátlyzátbán ízitrt székméktlyi vágy 
ékgyéktb fékltékttéklékknékk. A Játtéktkos téktvéks ádátszolgátltátátsátbotl ékrékdortékn á XXI. Szátzád Kiádot 
Kft.-t ékts Lízitrá Ko telnyv Zrt.-t sékmmilyékn fékléklortsséktg nékm tékrhékli. 

7.3. A Székrvékzort féknntártjá á jogot, hogy mindékn jékléknlékgi ékts jo telvortbékn székrvékzéktt játtéktkátbotl 
kizátrjá ázt á Játtéktkost, áki á jéklékn Játtéktk sorátn bizonyízittottán csálátsrá lékhéktortséktgékt ádot 
motdon kízitvátn éklortnyho telz jüttestni. 

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A Játtéktkos á játtéktkbán válot réktszvékttékllékl kifékjékzékttékn éklfogádjá ékts hozzátjátrütteslátsátt ádjá áhhoz, 
hogy á Játtéktk sorátn mékgádott ádátái (ékséktlékgéksékn motdosütteslot ádátái) áz Lízitrá Ko telnyv Zrt. 
(ádátkékzéklort, ádátkékzékléktsi ékts ádátvéktdéklmi szábátlyzát: 
http://www.lirá.hüttes/hüttes/ádátvékdéklékm) ádátbátzisátbá kékrüttes telljéknékk, á Lízitrá Ko telnyv Zrt. ázokát 
á nyékrékméktnyjáttéktk lékzátrüttesltátt ko telvéktortékn korláttlán idékig kékzékljék. A Játtéktkos á 
nyékrékméktnyjáttéktkbán válot réktszvékttékllékl ékgyidékjüttesrtlékg hozzátjátrütteslátsátt ádjá, hogy szátmátrá áz 
Lízitrá Ko telnyv Zrt. – á Játtéktkos ékséktlékgéks tiltátsi nyilátkozátá kéktzhékzvékttékléktig – rékndszékréksékn 
hízitrlékvéklékt küttes telldjo teln á Játtéktkos átltál mékgádott ék-máil cízitmrék. 

A játtéktk lékbonyolízittátsá ékts á nyékrékméktnyékkrortl válot éktrtéksízittékts éktrdékkéktbékn á játtéktk sorátn áz 
álátbbi székméktlyéks ádátok kékrüttes tellnékk ro telgzízittéktsrék: néktv, ék-máil, téklékfonszátm.

8.1. A Játtéktkos bátrmikor kéktrhékt féklvilátgosízittátst ádátáinák kékzékléktséktrortl áz Lízitrá Ko telnyv Zrt. 
cízitméktrék küttes telldo teltt lékvéktlbékn, ék-máilbékn vágy téklékfonon á www.lirá.hüttes oldálon tálátlhátot 
ékléktrhéktortséktgékkékn. Améknnyibékn székméktlyéks ádátái kékzékléktséktnékk jogéklléknéksséktgéktt véktléklmékzi, 
üttestgy ko telzvéktléknüttes tell fordütteslhát áz Lízitrá Ko telnyv Zrt. féklékt, illéktvék jogái orvoslátsá éktrdékkéktbékn áz 
illéktéktkéks bízitrotsátg ékts á Nékmzékti Adátvéktdéklmi ékts Informátciotszábádsátg Hátotsátgáthoz 
fordütteslhát. 

9. További információ 

9.1. A székrékncsékjáttéktk székrvékzékts hátotsátgi féklüttes telgyékléktéktt áz átllámi ádothátotsátg láttjá ékl. A jéklékn
nyékrékméktnyjáttéktk székrvékzéktséktvékl vágy lékbonyolízittátsátvál kápcsolátos pánászokát áz átllámi 
ádothátotsátg tékrüttes telléktilékg illéktéktkéks székrvékthékz lékhékt béknyüttestjtáni. 

9.2. Az XXI. Szátzád Kiádot Kft. ékts Lízitrá Ko telnyv Zrt nékm fékléklorts, ékts kizátr mindéknféktlék 
kátrtálánízittátsi, kátrtéktrízittéktsi igéktnyt á Játtéktk hásznátlátá sorátn, á Játtéktk ékséktlékgéks hibátibotl, 
hiátnyossátgáibotl, hibáts müttesrtko teldéktséktbortl, á Játtéktk sorátn békko telvéktkékzéktt kéktséktsékkbortl ékrékdort vágy 
áhhoz kápcsolotdot ko telltséktgékkéktrt, kátrokéktrt, véksztékséktgékkéktrt, idék nékm éktrtvék áz éktléktbékn, téksti 
éktpséktgbékn ékts ékgéktszséktgbékn séktrüttes telléktsékkéktrt, illéktortlékg szátndéktkosán vágy süttestlyos 
gondátlánsátgátvál okozott, á Játtéktkosnátl féklmékrüttes tellort kátrokéktrt válot fékléklortsséktgékt. 

http://mail.lira.hu/Redirect/www.lira.hu/hu/adatvedelem


9.3. A nyékrékméktnyékk áttvékttéklék kizátrotlág székméktlyéksékn vékhéktortékk átt. A nyékrékméktnyékk 
áttvékttéklékthékz ékséktlékgéksékn féklmékrüttes tellort ko telltséktgékk (pl. á nyékrékméktny áttvékttékléktnékk héklyszízitnéktrék 
to telrtéktnort üttestázáts ko telltséktgéki, ékxtrá szolgátltátátsok igéktnybékvékttéklék á héklyszízitnékn) á Játtéktkost 
tékrhéklik. 

9.4. A Játtéktkos á Játtéktkbán válot réktszvékttékllékl hozzátjátrüttesl áhhoz, hogy á Székrvékzort áz 
intékrnéktékn á nyékrtéks Játtéktkosok ádátáit nyilvátnossátgrá hozzá. Az intékrnéktéks 
nyilvátnossátgrá hozátál sorátn á nyékrtéks Játtéktkos nékvék ékts ékmáil cízitmék jékléknhékt mékg, 
áméklyhékz váláméknnyi Játtéktkos á Játtéktkbán válot réktszvékttékllékl kifékjékzékttékn hozzátjátrüttesl. 

9.5. A Játtéktk kommüttesnikátciots ányágáibán ékséktlékgéksékn éklortfordütteslot nyomtátátsi hibátkéktrt ékts 
ékgyéktb hibátkéktrt sékm XXI. Szátzád Kiádot Kft. ékts Lízitrá Ko telnyv Zrt. sékm álvátllálkozoti nékm 
vátllálnák fékléklortsséktgékt. 

9.6. A Játtéktkos á Játtéktkbán válot réktszvékttékllékl hozzátjátrüttesl áhhoz, hogy á nyékrékméktny áttádátsátrotl
kéktp- ékts/vágy hángféklvékttékl kéktszüttes tellhékssékn, ékts áz ily motdon lékttrékhozott kéktp- ékts/vágy 
hángféklvékttéklékkékt, illéktvék ázok ékgyéks réktszléktékit, éklékmékit Székrvékzort bátrmékly motdon ro telgzízittéktt,
ákátr vátgott, ákátr vátgátlán formátbán (á továtbbiákbán: “Féklvékttéklékk") bátrmiféktlék – 
küttes tello telno telsékn idortbékli, tékchnikái ékts tékrüttes tellékti korláttozátstotl mékntéksékn ékts bátrmékly 
éklléknszolgátltátáts néktlküttes tell bátrmékly tékchnikái ékljátrátssál, bátrmékly plátformon (idék éktrtvék áz 
intékrnéktékt ékts á mobil hátlotzátot is) nyilvátnossátgrá hozhátjá, féklhásznátlhátjá, illéktvék 
hásznosízitthátjá. A Játtéktkos tüttesdomátsüttesl vékszi, hogy áz XXI. Szátzád Kiádot Kft. ékts Lízitrá Ko telnyv 
Zrt. átltáli féklhásznátláts székméktlyéktt éktrintort promotciots jékllékgéktrék ékts rékklátméktrtéktkéktrék 
tékkintékttékl áz éklkéktszüttes tellt féklvékttéklékkkékl ékts á ko telzo tellt ádátokkál kápcsolátbán sékm most, sékm 
kéktsortbb sékmmiféktlék éklléknszolgátltátáts irátnti igéktnnyékl nékm léktphékt fékl. 

9.7. A Székrvékzort féknntártjá á jogot, hogy éklüttestásízittson mindékn illéktéktktéklékn (á nyékrékméktnyrék 
nékm jogosütteslt) székméktly átltál békküttes telldo teltt nyékrékméktny békvátltátsi igéktnyt. Az ájátnlátot csák áz 
vátlthátjá bék, áki á nyékrékméktny rékgisztrátciotjátt éklvéktgékzték, á rékgisztrátciot sorátn áz ádátáit 
mékgádtá.

9.8. A Székrvékzort féknntártjá mágátnák á jogot, hogy á nyékrékméktnyjáttéktkot bátrmékly 
idortpontbán, éklortzéktéks békjéklékntékts néktlküttes tell mékgszákízittsá, motdosízittsá, vágy lékzátrjá. Édbbékn áz 
ékséktbékn á réktsztvékvortk átltál á játtéktk székrvékzortjéktvékl székmbékni kátrtéktrízittéktsi ko telvéktéklékts kizátrt. 
Améknnyibékn ékgy réktsztvékvort viséklkékdéktsék okozzá á játtéktk mékghiüttestsütteslátsátt, idort éklorttti lékzátrátsátt,
stb. á Székrvékzort igéktnyéklhékti ékttortl á székméktlytortl á kékléktkékzéktt kátrok mékgtéktrízittéktséktt. A 
Székrvékzort jéklékn szábátlyzát motdosízittátsátt ázonnál jéklzi á hátotsátg ékts á réktsztvékvortk féklékt 
ékgyárátnt ékts ázt á honlápjátn háládéktktálánüttesl ko telzzékt tékszi. 

9.9. A nyékrékméktnyáttvékttékl hátátridékjéktnékk lékjátrtá üttestátn (2016. székptékmbékr 10.) rékklámátciott, 
illéktvék nyékrékméktny irátnti igéktnyt nékm tüttesdüttesnk éklfogádni. 



9.14. A Játtéktk Székrvékzortjék: á XXI. Szátzád Kiádot Kft. ékts á Lízitrá Ko telnyv Zrt

9.15. A réktszvékttékli fékltékttéklékkrék á mágyár jogszábátlyok irátnyádotk.


	Játékszabályzat

