
15 éves az AltoTerra - Születésnapi játékszabályzat 
 

AltoTerra nyereményjáték 

 
Az Altoterra Kft., az SRF (stabilizált) műtrágyák hazai gyártójának 

promóciós játéka 
 

Játékszabályzat 
 

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, 
SZERVEZŐJE 
 
A játék elnevezése: „15 éves az AltoTerra” (a továbbiakban: Játék). 
 
A Játék szervezője: Altoterra Kft. Székhely: 2168 Újszilvás, Abonyi út 022/2 
cégjegyzékszám: 13 09 134616, adószám: 11373238-2-13 (a továbbiakban: 
Szervező) 
 
A játék meghatározása: Szervező játékot hirdet, melyben vállalja, hogy minden 
olyan vásárló, aki 2023.01.01-2023.10.31. közötti időszakban 15 tonna Lumiono 
Pro®, UTEC® és/vagy ENTEC® szilárd műtrágyát vásárol, jogosulttá válik arra, 
hogy a 2023.11.30-án, közjegyző jelenlétében zajló nyereménysorsoláson 
vegyen részt. A játékban mindenki részt vesz, aki a 
https://www.altoterra.hu/15evesszuletesnapi-nyeremenyjatek-jatekszabaly  
 
weboldalon kitölti a regisztrációs űrlapot. 
 
15 tonna vásárlása a promóció teljes időtartama alatt az alábbi szilárd 
műtrágyákból: Lumiono Pro®, UTEC®, ENTEC®. A játékban minden 
megvásárolt 15 tonna után részt lehet venni (például 45 tonna vásárlása esetén 
háromszor kitölthető a regisztrációs felület). A 15 tonna vásárlása történhet 
termékenként külön-külön vagy együttesen is (például 5 tonna Lumiono Pro® + 
10 tonna UTEC®). 
 
II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI: 
 
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi 
lakóhellyel rendelkező őstermelő, egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság. 
 



A Játékból ki vannak zárva minden természetes személy, a Szervező, a Szervező 
számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet 
kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek 
munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott 
hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei. 
 
III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA: 
 
A Játék 2023.01.01. napján kezdődik, és 2023.10.31. napjáig tart. 
 
IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI: 
 
A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, 
aki a promóció időtartama alatt (2023.01.01-2023.10.31.) 15 tonnát vásárol az 
alábbi szilárd műtrágyákból: Lumiono Pro®, UTEC®, ENTEC®. A Szervező 
nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának 
bármely egyéb hibájából eredő követelésért. 
 
V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA: 
 
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő 
jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a promóció időtartama alatt (2023.01.01-
2023.10.31.) 15 tonnát vásárol az alábbi szilárd műtrágyákból: Lumiono Pro®, 
UTEC®, ENTEC®*, valamint kitölti a regisztrációs lapot a játék időtartama alatt. 
 
Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. 
 
* A játékban minden megvásárolt 15 tonna Lumiono Pro®, UTEC®, ENTEC® 
után részt lehet venni. Tehát például 45 tonna vásárlása esetén háromszor 
kitölthető a regisztrációs felület. 
 
VI. NYEREMÉNYEK: 
 
A nyeremény során a Szervező 15 db 2 személyre szóló vouchert sorsol ki,  
melyet az 5 csillagos Avalon Resort & Spa-ban lehet beváltani. 
 
A nyeremény voucher pontos megnevezése: 
1 db voucher 2 fő részére érvényes Superior balcony szobában reggelivel és 
vacsorával. 2024.12.31-ig felhasználható (hétköznapokon és hétvégén, de nem 
érvényes ünnepi és kiemelt időszakokban). 
 
A csomag tartalma: 



• Szállás az egyedülálló Avalon Resort & SPA szállodában az érkezés napján 
15:00 órától, elutazás napján 10:00 óráig 
• Személyenként 1 welcome proseccoval várjuk érkezéskor szállodánk Lobby 
bárjában 
• 7:00 – 10:00 között bővített svédasztalos reggeli (helyi és autentikus olasz 
fogások, frissen készült tojás ételek, friss gyümölcsök és pékáruk) a "Michelin-
tányér" díjas Avalon Ristorante olasz éttermében 
• Különleges Avalon vacsora parkunk mindkét éttermében: Avalon Ristorante és 
Grill & Gourmet (Avalon Sörkert) Felnőttek részére 3 fogás, 6-14 éves kor 
közötti gyermekek részére 2 fogás, 6 éves kor alatti gyermekek részére pedig 1 
fogás biztosított az étlapokon megjelölt ételekből 
• L’occitane pipere bekészítés a felnőtteknek, FORKIDS 
gyermekkozmetikumok a legkisebbeknek 
• Nespresso kávégép és eredeti olasz kávékapszula bekészítés a szobában 
• AVALON SPA - Korlátlan wellness élmény: 
- Beltéri medence élményelemekkel és pezsgőfürdővel, Gyermekpancsolóval 
- Szaunavilág - illatterápiás bioszauna, finnszauna, infrakabin, sókamra, 
gőzkamra, dézsa zuhany, jégkút, trópusi élményzuhanyok. Hangulatos relax 
szoba és tepidárium, Honka rönk panorámaszauna merülőmedencével 
- Kültéri élménymedence pezsgőfürdővel, sodrófolyosóval és többféle 
masszázsfunkcióval 
20:30 és 21:30 között SPA részlegünk a csendes órákat részesíti előnyben, mely 
idő alatt a teljes wellness részlegre való belépés kizárólag a 14 éves kor feletti 
vendégeink számára engedélyezett. 
• Fitness szoba Technogym™ kardiógépekkel 
• MAYA DZSUNGEL JÁTSZÓHÁZ - Az interaktív és mozgásra ösztönző, 
tematikusdzsungel elemekkel tarkított játékbirodalom többek között interaktív 
mászófallal, LED labdamedencével, trambulinnal és verseny csúszdával 
biztosítja a felhőtlen pillanatokat 400 négyzetméteren az év minden napján 
• MAYA Játszópark – korlátlan MAYA játékélmény gyermekek részére 
(különböző ügyességi, mászó- és ugráló elemek, csúszdák a különleges 
mozgásigénnyel rendelkező kicsik számára is) 
• Kizárólag a szállóvendégeink részére kialakított animátor felügyelettel ellátott 
játszószoba korlátlan használata - XBOX Series S, PS5, Nintendo SWITCH 
konzolokkal 
 
VII. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE: 
 
A Szervező a nyertesek nevét legkésőbb a sorsolást követő egy hónapon belül a 
www.altoterra.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező ügyfélszolgálata a 
nyertesként kisorsolt Játékosokat https://www.altoterra.hu/15evesszuletesnapi-
nyeremenyjatek-jatekszabaly  weboldalon megadott elérhetőségei alapján 
telefonon és/vagy emailben kiértesíti a nyerteseket. A nyeremények a nyertes 



Játékosok és Szervező ügyfélszolgálatával egyeztetett módokon kerülnek 
kézbesítésre. 
 
VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK: 
 
A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
(Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles 
juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (6) bekezdés d) pontja, valamint 
az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli. 
 
A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi 
adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő 
adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az esetleges 
késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos 
felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, 
amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg. 
 
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön 
dokumentum kiállítására nem kerül sor. 
 
IX. ADATKEZELÉS: 
 
A Játékos, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, 
hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása 
céljából felhasználja és kezelje. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek 
megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes 
képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő 
jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező 
bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő 
alkalmazottai, vagy megbízottjai ismerhetik meg. 
 
Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes 
adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, 
zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, 
illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. 
 
Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: 
Altoterra Kft. (székhely: 2168 Újszilvás, Abonyi út 022/2). Szervező a 
személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs 



önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény és az egyének 
védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. 
január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) 
megfelelően, bizalmasan kezeli. Az adatok Szervezőn kívüli további 
adatkezelője az Altoterra Kft. (Patyi Roland, ügyvezető). 
 
Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, 
úgy a nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező, vagy ügyfele 
internetes oldalán (www.altoterra.hu) Szervező munkatársai a sorsolás napját 
követően 60 napon keresztül közzé tegyék. 
 
A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: 
a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes 
jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék 
lebonyolítása és dokumentálása céljára; 
a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, 
vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs 
csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban; a 
résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így 
résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik. 
 
VEGYES RENDELKEZÉSEK: 
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 
játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. 
 
A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével 
(válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
A Játékról szóló információk és a részletes játékszabályzat megtalálhatók a 
https://www.altoterra.hu/15evesszuletesnapi-nyeremenyjatek-jatekszabaly 
weboldalon. 
 
Kecskemét, 2023.01.01. 


