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NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

Pályázz a sikertörténeteddel és nyerj átalakító szépség fotózást! 
 

A játékban (a továbbiakban: „Játék”) a résztvevők (a továbbiakban: „Játékos”) kizárólag a jelen 

Szabályzat elfogadásával vehetnek részt. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes 

körűen megismerte a Szabályzatot és azt elfogadja. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való 

részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem rendez, 

úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos elfogadja jelen Szabályzathoz kapcsolódó adatkezelési 

tájékoztatót, valamint az abban foglaltak szerint hozzájárul a személyes adatainak a Szervező általi 

kezeléséhez a Játékban való részvétel céljából. 

 

1. A Játék szervezője 

 

A játék szervezője és lebonyolítója az IDEALBODY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Teve utca 41.; Cg.: 01-09-718272, adószám: 

13090575241, képviseli: Handl J. Attila ügyvezető, a továbbiakban: „Szervező”). 

 

2. A Játékban résztvevő személyek 

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki a jelen 

Szabályzatot a www.turbodieta.hu/fotopalyazat  felületen elfogadja és az ott található „űrlap” 

kitöltésével a játékra jelentkezik. A Játékra való jelentkezés további feltétele, hogy a 

www.turbodieta.hu/fotopalyazat felületen megfelelően beküldi a pályázatát, továbbá elfogadja az 

adatkezelési tájékoztatót.  

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és/vagy a Szervező munkavállalói, megbízottjai, egyéb 

közreműködői, valamint mindezen személyeknek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

 

3. A játék időtartama 

 

A Játék 2021. május 3. napjának 00 óra 00 perctől 2021. május 16. napjának 24 óra 00 percig tart. 

 

4. A játék menete 

 

 A játékkiírást a Turbó Diéta weboldalán (www.turbodieta.hu/fotopalyazat) tesszük közé.  

 

 A játékban az vehet részt, aki Idealbody Kft. termékcsaládjával, Turbó Diéta termék(e)kel érte 

el a jelenlegi ideális testsúlyát, ideális formáját beleértve azt is, aki ezen termék(e)kel 

korábban diétázott, vagy már nem diétázik aktívan, de azóta is tartja a súlyát. Pályázni az erről 

szóló sikertörténet bemutatásával és az „előtte-utána” fotókkal lehet. 

 

 A jelentkezéshez jó minőségű egész alakos „előtte – utána” képeket kell csatolni. Az „előtte” 

fotóból legalább egy (1) darab olyan fotó szükséges, amin jól látszik az alakod, és 

felismerhető vagy a fotón. Az „utána” képek esetén két (2) darab egész alakos fotó szükséges 

(elöl- és oldalnézetből). Szelfi, azaz csak arcot és a felsőtest egy részét láttató fotó beküldése 

nem elfogadott. A fotó mérete elég nagy legyen ahhoz, hogy jól látható legyen az arcod, az 

alakod, legyen éles és lehetőleg az „előtte” képen is egyedül szerepelj. Figyelembe véve, hogy 

a fotóidat a közönségszavazáshoz bemutatjuk a zárt* Facebook csoportunkban, javasoljuk, 

hogy ne fehérneműben vagy bikiniben szerepelj a fotón, hanem olyan csinos ruhában, amely 

jól kiadja az alakodat. (*A zárt csoport azt jelenti, hogy a csoport bejegyzéseit csak a csoport 

tagjai láthatják, mások nem.) 
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 Az írásos pályázati anyagban szerepeljen, hogy mi motivált a fogyókúrára, miért éppen a 

Turbó Diéta termékeit választottad, azt hogyan használtad, milyen eredményt értél el, mi 

változott az életedben, életminőségedben a fogyás óta, milyen célokat tudtál megvalósítani, mi 

lett ideálisabb az életedben a fogyásod hatására. 

 

 Pályázni az alábbi 6 kategóriában lehet azzal, hogy egy Játékos egyszerre maximum 2 

kategóriában nevezhet: 

1. modern nő,  

2. anyuka,  

3. silver nő (50+),  

4. elfoglalt nő vagy férfi, 

5. sportos nő vagy férfi, 

6. igényes férfi. 

 

 12 fő nyertes Játékost a zsűri, +1 fő nyertes Játékost a Turbó Diéta Facebook oldal zárt 

csoportjának közönsége választ ki. 

 

 A zsűri tagjai:  

o Csigó Zita gasztroblogger, a Diétás receptek, izgalmas ízek c. szakácskönyv 

receptjeinek megálmodója, 

o Piros Erika stylist, 

o Mester Szilvia, a Nagy Fogyás program egyik résztvevője, 

o Handl Tamara, a Turbó Diéta Központ szakmai vezetője. 

 

 A zsűri összességében mérlegeli az elért eredményt és a történetet: mi motivált a diéta 

elkezdésében, mi épült be a diétából a hétköznapokba, milyen élményekkel 

gazdagodtál  azóta, hogy elérted az eredményt, stb. A zsűri a döntését 2021. május 17. és 

május 26. napja között hozza meg egymás közötti többségi szavazással, 12 fő nyertest 

kiválasztva. A zsűrizés nem nyilvános. A zsűri kiválasztási folyamata teljesen szubjektív 

döntés, azt a zsűri tagjainak személyes ízlése határozza meg a jelen szabályzatban 

meghatározott keretek között. A zsűri döntése ellen bármely tiltakozást, felszólalást, 

fellebbezést, hatósági érdekérvényesítést a Játék szervezői kizárnak, amelyet résztvevő jelen 

szabályzattal együtt kifejezetten elfogad és tudomásul vesz. 

 

 A közönségszavazásra a Turbó Diéta zárt csoportot alkotó Facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/groups/TurboDieta) kerül sor 2021. május 17. és május 26. napja 

között. Az az egy fő Játékos nyer, aki a Játékosok előtte-utána fotói közül a legtöbb lájkot 

kapja. Egy profillal egy pályázatra egy lájk adható le, ugyanakkor mindenki annyi főre 

szavazhat, amennyire szeretne.  

 

 A zsűri által kiválasztott nyertes Játékosok nevét és a közönségszavazás nyertesét a 

www.turbodieta.hu/fotopalyazat oldalán 2021. május 28. napján a Turbó Diéta zárt csoportot 

alkotó Facebook oldalán és a weboldalon tesszük közé. A nyerteseket privát üzenet (e-mail, 

telefon) formájában kérjük kapcsolatfelvételre.  

 

5. A nyeremény  

 

A nyertesek fejenként egy darab szépségfotózásra jogosultak, melyre 2021. június hónapban kerül sor 

smink, frizura, stylist biztosítása mellett.  A fotókkal szeretnénk a nyertes számára is megörökíteni az 

elért ideális formáját, úgy, hogy közben egy kicsit át is alakítjuk: profi sminkes és fodrász segít 

kiemelni a természetes szépségét, a stylist pedig néhány öltözködési tippel is ellátja a nyerteseket a 

ruhák kiválasztásakor. Profi fotóssal dolgozunk együtt, aki tudja, hogyan kell egy hétköznapi nőből is 

kihozni a kamera előtt a topmodellt. Egy biztos, olyan élményben lesz részed, ami minden nőnek jár 

az életében legalább egyszer.   
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A fotókból 5 db kerül átadásra a nyertesek részére retusálva, online formában. A nyertesekkel interjú 

és videos anyag készül, a fotózásról pedig werk filmet forgatunk. 

 

A nyeremény készpénzre nem váltható. 

 

A játékban résztvevők vállalják, hogy a nyeremény átvételekor személyazonosságukat 

személyazonosító okirattal igazolják. 

 

A nyertes nem jogosult a szépségfotózásra, ha: 

- bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot a megadott e-mail címen vagy telefonszámon,  

- az adategyeztetésre 2021. június 2. napjáig nem jelentkezik a nyereményéért,  

- 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, 

- a fotózás fent megjelölt napján annak céljából nem jelenik meg az megjelölt helyszínen. 

 

6. Adó és egyéb költségek 

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes 

Játékos értesítésének költségét. A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az 

átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik. 

 

7. Információ a Játékról 
A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára: 

e-mail cím: fotopalyazat@turbodieta.hu 

 

8. Felelősség 

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, 

Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal 

felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk 

levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Szervező a 

nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok 

kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, 

kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 

károkért, veszteségekért. 

 

9. Vegyes rendelkezések  
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy a Szabályzat 2. pontjában kizárásra került személy 

mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott 

nyeremény árát visszakövetelheti.  

 

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk. 

 

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető 

nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a 

Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve 

mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai 

hibákért. 

 

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre 

állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik 

felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, 

így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-
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hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy 

annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. 

 

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben 

szükségesnek ítéli meg. A módosított részekről a Játékosok a www.turbodieta.hu/fotopalyazat és a 

https://www.facebook.com/groups/TurboDieta oldalon értesülhetnek. 

 

 

Budapest, 2021. március 16. 

 

 

Idealbody Kft. 

szervező 
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