
JÁTÉKSZABÁLY 
 

A receptverseny szervezője a Cukorbeteg Egyesületek Országos 

Szövetsége (CEOSZ).  
 

Résztvevő személyek 
A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége (1116 Budapest Fehérvári út 108-112., Adószám: 

18787900-1-43 továbbiakban: Szervező̋) 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 Cukorbeteg Egyesületek Országos 

Szövetsége (CEOSZ) és a Tudomány Kiadó Kft. 

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 a CEOSZ vezető̋ tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott 

közeli hozzátartozói. 

A Játékban való́ 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 energia- és tápanyagértéket nem kell megadni, azokat dietetikusaink számítják ki 

minden recepthez. A beküldött receptek nem származhatnak más, korábban ismert forrásból, honlapról. 

Plágium esetén a Játékos minden pályázata törlésre kerül. 

Az elkészített ételekről készült fényképeket is szívesen vesszük, de a részvételhez nem kötelező. 

A receptek beküldése a https://ceosz.hu/ceosz/receptverseny/ honlapon keresztül vagy e-mail-ben 

lehetséges az iroda@ceosz.hu címre, csatolt szövegszerkesztő állományként, az esetleges fotókat külön 

mellékelve. A receptversenyben való nevezés kizárólag a Játékos alábbi adatainak megadásával 

érvényes: 

Név: 

Lakcím: 

Mobil telefon: 

E-mail cím: 

(Tagság esetén) Cukorbeteg egyesület neve, amelynek tagja: 

https://ceosz.hu/ceosz/receptverseny/
mailto:iroda@ceosz.hu


A receptek beküldése jelen részvételi szabályok elfogadását jelenti. A Játékos a recept beküldésével a 

CEOSZ javára lemond a recept szövegének és az ételről készült kép felhasználásának jogáról, és 

hozzájárul ahhoz, hogy az megjelenhet a CEOSZ falinaptárában, a Receptsarok kiadványban, valamint a 

CEOSZ által jóváhagyott nyomtatott és elektronikus kiadványokban és weboldalakon. A dietetikus 

szakértő és a játékot szervező a beérkezett receptekből a 12 legötletesebbet kiválasztják. A kiválasztott 

recepteket partnerünk professzionális körülmények között elkészíti, és a kóstolásra felkért partnereink 

közreműködésével felállítjuk a receptek rangsorát. A 12 kiválasztott receptről fotósunk minőségi 

fényképeket csinál. 

A játék időtartama 
A Játék 2022. március 20 éjféltől 2022. szeptember 15. éjfélig tart. A pályázatok beérkezésének 

határideje 2022. szeptember 15. éjfél. Ezen időszakot megelőző̋, vagy ezen időszak utáni időpontban 

pályázók nem vesznek részt a játékban. 

A nyeremény 
A sikeres pályázók receptjei közül a legjobb 12 recept megjelenik a CEOSZ 2023. évi falinaptárában. 

Sikeres pályázatnak számítanak a dietetikus szakértő és a szervezők által ellenőrzött és jóváhagyott 

receptek. 

A dietetikus szakértő, a szervezők és a kóstolásra felkért partnerek által felállított rangsor alapján a 12 

legötletesebb recept leírás beküldője ajándékcsomagot kap az alábbiak szerint: 

• 1.díj: Konyhai robotgép + 2db CEOSZ falinaptár 

• 2. díj: Kenyérsütőgép + 2db CEOSZ falinaptár 

• 3. díj: Turmixgép + 2db CEOSZ falinaptár 

• 4. díj: Botmixer + 2db CEOSZ falinaptár 

• 5. díj: Digitális konyhai mérleg + 2db CEOSZ falinaptár 

• 6 -12. díj: Edényfogó kesztyű szett + 2db CEOSZ falinaptár 

A nyeremények nem átruházhatók, és semmilyen esetben nem válthatók át pénzre. A nyeremények 

átadására 2022. november 12-én a Diabétesz Világnap budapesti CEOSZ rendezvényén kerül sor. 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) a www.ceosz.hu, a www.diabetes.hu weboldalakon és a diabetes.hu facebook 

közösségben 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 a diabetes.hu közösség 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. 

http://www.ceosz.hu/
https://www.facebook.com/diabetes.hu

