
Részvételi feltételek
Gyűjtsön össze 3 darab nyeretlen, 2017. november 20. –  
2017. december 28. között vásárolt Kincsem+ vagy Kincsem+ TUTI 
fogadószelvényt (továbbiakban: szelvény), regisztráljon a tuti.lovi.hu ol-
dalon, és pályázzon a nyereményre!
A játékban azok a fogadók vehetnek részt, akik a nyereményjáték időtar-
tama alatt Kincsem+ vagy Kincsem+ TUTI fogadást vásároltak és az 
érvényes, de nyeretlen szelvények sorszámát, valamint személyes adata-
ikat, elérhetőségüket regisztrálják a tuti.lovi.hu honlapon erre a célra ki-
alakított regisztrációs felületen. A tuti.lovi.hu oldalon elérhető regisztráci-
ós lap kitöltése egyúttal a jelen részvételi szabályok elfogadását is jelenti. 

Akció időtartama
2017. november 20. – 2017. december 28.

Pályázás módja
A fogadók a tuti.lovi.hu honlapon az AKCIÓK menüpont alatt tudják rög-
zíteni pályázataikat. Egy érvényes pályázathoz három különböző nyeret-
len Kincsem+ vagy Kincsem+ TUTI szelvény azonosítót kell rögzíteni. 
A pályázatok rögzítésének első lépése, hogy a fogadó személyes ada-
taival regisztráljon a honlapon, majd adja meg a nyeretlen Kincsem+ 
vagy Kincsem+ TUTI szelvényei azonosító számait. Egy fogadó több 
pályázatot is rögzíthet, ha a pályázati feltételeket többszörösen teljesíti. 
A személyes adatok rögzítése során fel kell tüntetni a pályázó személy-
azonosságát igazoló okmányaiban (pl. személyi igazolvány, útlevél) 
szereplő nevét, a lakcímkártyán/személyazonosító igazolványban sze-
replő lakcímét (emelet és ajtószámmal), valamint – ha ettől eltér – leve-
lezési címét, e-mail címét és telefonszámát. A pályázatokat folyamato-
san, de legkésőbb 2017. december 29-én 23:59-ig lehet rögzíteni a  
tuti.lovi.hu oldalon.
A pályázatokban regisztrált szelvények más akcióban nem vehetnek 
részt. A regisztrált szelvényeket a pályázók kötelesek megőrizni, és ezzel 
igazolni jogosultságukat az akciós nyereményre.

Sorsolás
A nyilvános sorsolásra 2017. december 31-én, vasárnap 15:00 és 17:00 
között a Kincsem Parkban (1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.) Sorsolási 
Bizottság és közjegyző jelenlétében kerül sor.
A sorsoláson először 1 nyertes pályázatot, majd 5 tartalék pályázatot 
sorsolunk ki. Amennyiben a kisorsolt pályázat nem érvényes, a tartalék-
ként kisorsolt pályázatok a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az érvény-
telen pályázatok helyére.

Nyeremény
1 db párizsi hétvége négycsillagos szállodában 2018. január 27-től 
28-ig, két fő részére, repülős utazással, Franciaországban transz-
ferrel, teljes ellátással, magyar nyelvű kísérővel, programokkal, például:
- ebéd az Eiffel toronyban,
- hajózás a Szajnán,
- zenés-táncos esti mulatság a Lido-ban,
- lóverseny Vincennes-ben.
A nyertes neve és lakóhelye (csak település) a sorsolást követő 10 na-
pon belül elérhető lesz a tuti.lovi.hu és a szerencsejatek.hu hon-
lapokon. Ha a nyertes megadta az e-mail címét, e-mail-ben kap ér-
tesítést. Ha a nyertes e-mail címet nem adott meg, akkor postai úton 
értesítjük nyereményéről az általa a pályázáskor/regisztráció keretében 
megadott lakcímén.
A nyereményátvétel határideje: 2018. január 26.
A pályázás a pályázó felelőssége, és pályázásával tudomásul veszi, hogy 
a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. nyilvánosságra hozhatja a 
nyertes pályázó nevét és a pályázaton megadott lakóhely (csak a telepü-
lés) nevét, Budapest esetén a kerületet is.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

Érvénytelen az a pályázat:
 amelyben a szelvény sorszámok nem valós szelvény sorszámok, 

 vagy a sorszámok bármelyike pontatlanul került rögzítésre,
 ha a pályázó neve nem természetes személyt jelöl,
 amely a pályázás módjánál megadott határidőn túl kerül 

 rögzítésre, továbbá
 amely nem tartalmazza a nyereményjáték részvételi feltételeinek 

 megfelelő típusú, dátumú és darabszámú Kincsem+ vagy 
 Kincsem+Tuti szelvény sorszámokat.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt és ezáltal nyereményjogo-
sultságot sem szerezhetnek a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. 
dolgozói, az értékesítésben személyesen részt vevő vállalkozói, valamint 
a Szerencsejáték Zrt. munkavállalói és értékesítő partnereinek terminál-
kezelői. Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, 
így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Hirdetmény
Pompás hétvége Párizsban
Kincsem+ és Kincsem+ TUTI téli nyereményjáték


