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JÁTÉKSZABÁLYZAT 

  

1. A játék és a szervező 

  

A Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2016 

Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 167., cégjegyzékszám: 13-10-041680; adószám: 24359573-

2-13, a továbbiakban: „Társaság” illetve „Szervező”) „Megveszem a zsírod” elnevezéssel 

vetélkedővel kombinált promóciós játékot hirdet meg (a továbbiakban: „Játék”). 

 

A Játékban kiosztásra kerülő Nyereményeket a Szervező bocsátja rendelkezésre. 

 

A Játékban történő részvétel feltételei: 

  

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

  

A Játékban részt vehet bármely, 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott, 

magyarországi vagy szlovákiai lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a Játék 

időtartama alatt az alábbiakban részletezett módon egy szabadon választott, a Norbi Update 

Lowcarb hálózathoz tartozó, Magyarországon vagy Szlovákiában található Update Üzletben 

jelentkezik a Játékra, és a Játék időtartama alatt a Játék menete című pontban leírt minden egyes 

feltételt (a-e pontokig) megvalósít (a továbbiakban: „Játékos”).  

 

A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos elfogadja jelen Játékszabályzatot és a kapcsolódó 

adatkezelési tájékoztatót, valamint hozzájárul a személyes adatainak a Szervező általi 

kezeléséhez a Játékban való részvétel céljából. 

  

A Játékban a Szervező és/vagy a Szervező megbízottjai, dolgozói és közreműködői (ideértve a 

Norbi Update Lowcarb hálózathoz tartozó üzletek üzemeltetőit, dolgozóit, közreműködőit is), 

valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói 

nem vehetnek részt. 

  

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 

Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

  

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja 

el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a 

Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

  

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

  

3. A játék időtartama 

  

A Játék időtartama: 2019. augusztus 1. napjának 00 óra 00 perctől 2019. szeptember 30. 

napjának 24 óra 00 percig tart. 

Szervező a Játékot a fenti időintervallumban szervezi meg.  

 

4. A Játék menete 
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a) A Játékban részt venni kívánó személy a Játék kezdő időpontját követően, a Játék 

időtartama alatt, tetszése szerint bármelyik, a Játék lebonyolításában részt vevő 

magyarországi vagy szlovákiai, a Norbi Update Lowcarb hálózathoz tartozó Update 

Üzletben (a továbbiakban: Update Üzlet) nyitvatartási időben, személyesen jelentkezik 

a Játékra. A Játék lebonyolításában részt vevő Update Üzletek listája a 

https://updatelowcarb.com/fogyokura-verseny weboldalon megtekinthető. 

 

b) A Játékra való jelentkezés alkalmával Játékos bemutatja az Update Üzlet alkalmazottja 

részére a személyi igazolványát vagy más, személyazonosításra alkalmas arcképes 

igazolványát (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél), amelynek alapján az 

Update Üzlet alkalmazottja kiállítja a Játékos részére a Versenykártyát, amelyben 

megjelölt összes adatmegadása – a testmagasság kivételével - a Játékos részéről 

kötelező.  

 

c) Szintén a Játékra való jelentkezés alkalmával, az Update Üzlet alkalmazottja az Update 

Üzletben található mérleg használatával elvégzi a Játékos testsúlyának mérését az 

Update Üzletben e célra rendszeresített mérlegen, és azt a Versenykártyán és az Update 

erre a célra rendszeresített adatbázisában rögzíti, majd a Versenykártya vásárlói 

példányát a Játékos részére átadja, a szervezői példányát megtartja. A Játékosnak a 

Játékra való jelentkezés alkalmával rögzített testsúlya jelenti a Kezdősúlyt. A 

Versenykártyán és az Update adatbázisban rögzített adatok utólag nem módosíthatók. 

Amennyiben a kártyán és/vagy az adatbázisban névelírás, számolási vagy számítási hiba 

szerepel a Kártyát a hiba feltárásának napján az Update bevonja, a hiba feltárásának 

napján aktuális adatokkal új Kártyát állít ki, valamint az azon szereplő adatokat rögzíti 

az adatbázisban. A hiba feltárásának napja az a naptári nap, amelyen a Játékos az eredeti 

regisztrációt elvégző Update Üzletben a névelírást, számolási vagy számítási hibát jelzi. 

 

d) Ezt követően a Játékos a Játék időtartama alatt bármikor visszatér ugyanabba az Update 

Üzletbe, ahol a Versenykártyáját kiállították, és a Versenykártyája és a személyi 

igazolványa felmutatásával végső mérésre jelentkezik. Az Update Üzlet alkalmazottja 

a Játékos testsúlyát az Update Üzletben e célra rendszeresített mérlegen ismételten 

megméri, és a Versenykártya mindkét példányán, mint Végsúlyt, rögzíti. Amennyiben 

a Játékos Végsúlya rögzítésre került, annak a Versenykártyáról és a Játékból való 

törlése, és a Játékos testsúlyának más alkalommal történő rögzítése nem kérhető, akkor 

sem, ha a Játék időtartama még tart. 

 

e) A mérések alkalmával a Játékos az időjárási viszonyoknak megfelelő utcai ruházatot és 

lábbelit visel. A Játékos az Update Üzletben e célra rendszeresített mérleg használatát 

és mérési eredményét köteles elfogadni. A Játékos a Versenykártya őt illető példányát 

köteles megőrizni és a Szervező képviselője vagy az Update Üzlet alkalmazottja 

kérésére bemutatni, ellenőrzésre átadni, valamint személyazonosságát arcképes 

személyazonosító okmány felmutatásával igazolni.. 

 

5. Nyeremények, nyertesek 

  

A Nyertesek: Update Üzletenként a Játék időtartamán belül a kezdő testsúlyához képest 

legnagyobb arányú fogyást elérő Játékos.  

 

A fogyás arányának kiszámítási módja:  

https://updatelowcarb.com/fogyokura-verseny
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- a Játékos Végsúlyából kivonva a Játékos Kezdősúlyát, megkapjuk a Fogyást, 

- a Fogyást elosztva a Játékos Kezdősúlyával, megkapjuk a Fogyási Arányt (%). 

 

A Nyertes az, aki az adott Update Üzletben Játékra jelentkezett Játékosok között a legnagyobb 

Fogyási Aránnyal rendelkezik. 

 

A Kezdősúly, a Végsúly és a Fogyás kilogrammban kerül rögzítésre, egy tizedesig történő 

pontossággal (például: 65,8 kg).  

A Fogyási Arány százalékban, századszázalék pontossággal kerül kiszámításra és rögzítésre 

(például: 12,22 %). 

 

Nyeremények: A Nyertesek fejenként nettó 100.000.-Ft készpénzt nyernek. A Nyereményt 

terhelő adó- és járulékterheket a Szervező viseli. 

 

A Szervező Update Üzletenként egy Nyertest hirdet, így a Nyertesek száma összesen: 86 fő 

(minden Update Üzletben egy fő, az adott Update Üzletben Játékra jelentkezett Játékosok 

közül). Az első helyen kialakuló holtverseny esetén a legnagyobb fogyási arányt elért 

személyek mindegyike Nyertesnek minősül és jogosult a Nyereményre. 

 

Minden Játékos kizárólag egyetlen Update Üzletben jelentkezhet Játékra, és az adott Update 

Üzletben jelentkezett többi Játékossal versenyez. 

 

A Nyertesek nevét a Szervező weboldalán: a www.norbi.hu oldalon tesszük közzé legkésőbb 

2019. október 8-án. A Nyerteseket e-mailben is értesítjük. 

  

Minden Nyertes köteles 2019. október 8. és 2019. október 15. között, nyitvatartási időben abban 

az Update Üzletben azonosítása és adategyeztetés céljából személyesen megjelenni, ahol 

Játékra jelentkezett.  

 

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha: 

• bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot a megadott e-mail címen, 

vagy az adategyeztetésre 2019. október 15-ig nyitvatartási időben nem jelentkezik az 

adott Update Üzletben, vagy személyazonossága nem igazolható kétséget kizáróan; 

• jelentkezése bármilyen okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételek 

bármelyikének; 

• a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja, vagy 

bármilyen módon jogosulatlan előnyre tett szert; 

• jelen Szabályzat bármely pontját megsérti, 

• nem tudja vagy nem kívánja a Versenykártya őt illető példányát ellenőrzés céljából 

felmutatni, 

• a Nyeremény átvétele céljából nem jelenik meg a 6. pontban meghatározott helyen és 

időben. 

  

Amennyiben a Nyertes kiesésének ténye 2019. október 16. napjáig ismertté válik a Szervező 

előtt, akkor az adott Update Üzletben pályázók közül a második legjobb eredményt elérő 

Játékos válik jogosulttá a Nyereményre (Pótnyertes), akinek azonosítása és adategyeztetés 

végett 2019. október 22. napjáig kell jelentkeznie az adott Update Üzletben nyitvatartási 

időben, ellenkező esetben a Nyereményre való jogosultságát elveszíti. A Pótnyertest e-mailben 

értesítjük a Nyereményre való jogosulttá válásáról. 

 

http://www.norbi.hu/
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A Pótnyertes kiesése esetén, vagy amennyiben a Nyertes kiesése 2019. október 16. napjáig nem 

válik ismertté a Szervező előtt, abban az esetben az adott Update Üzletben pályázók egyike 

részére sem kerül átadásra Nyeremény.  

 

6. Különdíj Nyertesei:  

 

A Különdíj Nyertese az a (10) tíz Játékos, akit Szervező társaság tulajdonosaiból és 

alkalmazottaiból álló 5 (öt) fős Bizottság a Játékosok közül szabad meggyőződése alapján 

kiválaszt, és aki az alábbi feltételeknek megfelel: 

a) a jelen Szabályzat alapján Játékosnak minősül, és 

b) tagja a kiválasztás időpontjában a „Norbival fogyok!” elnevezésű zárt facebook csoportnak 

(https://www.facebook.com/groups/norbivalfogyok), és 

c) szöveges bejegyzést, vagy fényképet, vagy videót jelenít meg (posztol)  

- a Norbival fogyok elnevezésű csoporton belül létrehozott elkülönített webes felületen 

(https://www.facebook.com/groups/norbivalfogyok), vagy  

- a https://www.instagram.com/norbi_update Instagram oldalon a #norbiupdate, 

#megveszemazsirod, #keto hashtagek mindegyikének használatával, 

legalább egy alkalommal a Játék időtartama alatt, amely összefügg a posztolónak a Játékban 

való részvételével. 

 

A Különdíj Nyerteseinek kiválasztása 2019. október 3-án, közzététele legkésőbb 2019. október 

8-án történik.  

 

A Különdíj Nyerteseit a facebook / Instagram elérhetőségükön értesítjük, és 2019. október 11. 

napjáig kell e-mail útján jelentkezniük adategyeztetés végett az info@norbi.eu címen.  

 

A Különdíj Nyertesének kiesése esetén, kiesett Különdíj Nyertesenként egy, de legfeljebb 5 

(öt) Pót Különdíj Nyertes kerül kiválasztásra 2019. október 14-én, közzétételre legkésőbb 2019. 

október 15-én. A Pót Különdíj Nyerteseknek 2019. október 19. napjáig kell e-mail útján 

adategyeztetésre jelentkezniük az info@norbi.eu címen. 

 

A Különdíj Nyertesekre és a Pót Különdíj Nyertesekre egyebekben a Nyertesekre vonatkozó 

szabályok irányadók, ideértve a kiesés okait és a Nyeremény személyes átvételi kötelezettségét 

egyaránt. 

 

7. Nyertesek értesítése 

  

A Nyertesekkel e-mail üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a Nyeremény 

átvételének részleteit. 

  

Amennyiben a Nyertes a Nyereményről szóló értesítésre nem válaszol, vagy a megadott email 

címen nem elérhető a nyertes nem jogosult a nyereményre. Kérjük, a Versenykártya igénylése 

során az email címet fokozott figyelemmel adják meg, ugyanis annak módosítására csak új 

Versenykártya igénylésével van lehetőség. A Nyertes személyének azonosításához és 

ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására, továbbá 

a Versenykártya felmutatására. 

  

Amennyiben a Nyertes nem az értesítésben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok 

közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani, jogosulatlanná 

válik nyereményére. 

mailto:info@norbi.eu
mailto:info@norbi.eu
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8. Nyeremények átvétele 

  

A nyeremény átvétele személyesen történik, 2019. október 26-án, a Nyertesekkel a 

későbbiekben közlendő magyarországi helyszínen. 

  

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. A Nyeremények 

kizárólag személyesen, a fent meghatározott időpontban és helyszínen vehetők át. 

 

9. A Szervező felelőssége 

  

A Játékban minden Játékos önként és saját felelősségére vehet részt.  

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, 

a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy vagy kiskorú 

személy regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek 

neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak 

késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk 

tekintetében. 

Ne feledd! A legfontosabb a változatos, vegyes táplálkozás és a rendszeres mozgás! Ha 

bármilyen betegséged van, várandós vagy, szoptatsz, kérd ki orvosod véleményét! A Szervező 

kizárja felelősségét bármiféle egészségkárosodásért.  

  

10. Adatkezelés és adatvédelem 

   

A Játékban való részvétellel az Játékos kifejezett, feltétlen és önkéntes hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Játék során megadott személyes adatait Szervező a játék lebonyolításához 

szüksége mértékben a lebonyolítás idejére kezelje, ezen adatok a Szervező adatbázisába 

kerüljenek és a Szervező ezeket a játék lebonyolítása érdekében felhasználja.  

Az adatkezelés részletes feltételei a www.norbi.hu weboldalon található Adatkezelési 

szabályzatban olvashatók. 

 

11. Kizárás 

  

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek 

részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással vagy más 

csalárd módon megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani 

kívánó többi résztvevőt. 

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen 

cselekmény észlelése esetén a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, vagy kizárja a Játékost 

a Játékból, annak értesítése mellett. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

  

12. Vegyes rendelkezések 

  

A Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására, a Játék időtartamának 

lerövidítésére vagy meghosszabbítására, és egyéb változtatásokra. 

  

2019. augusztus 1.  

 

Norbi Update Lowcarb Zrt. 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 167.  

http://www.norbi.hu/

