
 

 

JÁTÉKSZABÁLY 

A receptverseny szervezője a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete. 

Résztvevő személyek a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete (1047 
Budapest, Perényi Zsigmond u. 53. 1.lph.3.em.15., Adószám: 18232819-1-41 továbbiakban: 
Szervező) által szervezett nyereményjátékban (receptverseny) (továbbiakban: Játék) 
kizárólag azon magyar állampolgár, 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki nem 
esik a meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), magyarországi 
lakcímmel rendelkezik. A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Magyarországi Crohn-
Colitises Betegek Egyesülete (MCCBE). 

Az adatok, melyeket megad a játékban részt vevő a promóció Szervezőjének adatbázisába 
kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek 
felhasználásra. 

Meghatározott kizárt személyek: A Játékban nem vehetnek részt az MCCBE vezető 
tisztségviselői, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói.  

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus 
elfogadását jelenti. 

A játék menete 

A részvétel feltétele minimum 1 étel receptjének beküldése, de a játék időtartama alatt 
korlátlan számú leírás beküldhető. Az elkészített ételekről készült fényképeket is szívesen 
vesszük, de a részvételhez nem kötelező. 

Az elkészített ételeknek „bélbarátnak” kell lennie és az IBD javasolt diétájának megfelelő 
alapanyagokat kell tartalmaznia, de lehet ettől eltérő, reform megközelítés is. 

Kategóriák: 
1) Leves 
2) Főétel + köret 
3) Desszert 
4) Tápszerrel készült étel 

A recepteket az MCCBE weboldalán található űrlap kitöltésével lehet beküldeni, az esetleges 
fotókat külön mellékelve. A receptversenyben való nevezés kizárólag a Játékos alábbi 
adatainak megadásával érvényes: 

Név: 
E-mail cím:  
Lakcím: 
Mobil telefon: 

A receptek beküldése jelen részvételi szabályok elfogadását jelenti. A Játékos a recept 
beküldésével a MCCBE javára lemond a recept szövegének és az ételről készült kép 
felhasználásának jogáról, és hozzájárul ahhoz, hogy az megjelenhet az MCCBE nyomtatott 
és elektronikus kiadványokban, weboldalon, illetve közösségi média felületein. 

 

 

 



 

 

A játék időtartama 

A Játék 2023. január 15 10:00-től 2023. március 15. éjfélig tart. A pályázatok beérkezésének 
határideje 2023. március 15. éjfél. Ezen időszakot megelőző̋, vagy ezen időszak utáni 
időpontban pályázók nem vesznek részt a játékban. 

A nyeremény 

A sikeres pályázók receptjei közül minden kategóriában a három legjobb receptet díjazzuk 
(értékes ajándékcsomagokkal). Sikeres pályázatnak számítanak a dietetikus szakértők és a 
szervezők által ellenőrzött és jóváhagyott receptek. 

A nyeremények nem átruházhatók, és semmilyen esetben nem válthatók át pénzre. A 
nyeremények átadására 2023. május 20-án az MCCBE által szervezett IBD világnap 
rendezvényén kerül sor. Amennyiben a nyertes nem tud az eseményen részt venni, úgy a 
megadott címre elküldjük a nyereményt. A nyerteseket előzetesen értesítjük, és a szükséges 
adatokat a Játékossal e-mailen egyeztetjük. Az egyeztetésre az értesítést követő 15 napon 
belül van lehetőség, a visszajelzés elmaradása esetén a nyereményt nem áll módunkban 
átadni. 

Egyéb 

A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályokat és 
feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve és lakcíme 
(kizárólag a település megjelölésével) az MCCBE weboldalán és közösségi média 
(facebook) oldalán feltüntetésre kerülhet. A szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen 
szabályzatban foglalt feltételeket vagy a nyereményjátékot akár a nyereményjáték 
időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, 
illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező az MCCBE weboldalán 
és közösségi média (facebook) oldalán teszi közzé. 

A Szervező kizárja a felelősséget a bármely hálózat, számítógépes hardver vagy 
szoftver bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett 
Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a 
megérkezés bizonyítékaként. 


