MOL & ZENGŐ MOTOR SPORT részvételi szabályzata
„Bárkiből lehet autó versenyző!”
1. Az Akció szervezője
A „BÁRKIBŐL LEHET AUTÓ VERSENYZŐ!” elnevezésű fogyasztói promóció (továbbiakban:
„Akció”) szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) (továbbiakban: „Szervező”).
2. Az Akció időtartama
Az Akció 2019. november 2-án az Akcióban résztvevő töltőállomások nyitásának időpontjától
2019. december 1-én az utolsó töltőállomáson 19.00 órakor fejeződik be. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy az Akció időtartamát megváltoztassa.
3. Az Akcióban résztvevő töltőállomások
Az Akcióban résztvevő töltőállomások listája:
1.Békéscsaba - november 1.
2. Szolnok - november 2.
3. Debrecen - november 8.
4. Nyíregyháza - november 9.
5. Pécs - november 10.
6. Székesfehérvár - november 16.
7. Miskolc - november 17.
8. Győr - november 23.
9. Szeged - november 24.
10. Budapest - december 1.
4. Az Akcióban részvételre jogosultak
A tehetség kutatásban részt vehet bármely 17.életévét betöltött cselekvőképes természetes
személy, aki érvényes jogosítvánnyal, Magyarországon érvényes lakhellyel rendelkezik és
regisztrál az esemény web oldalán.
További feltétel, hogy az Akcióban résztvevő elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot és
teljesítse a részvétel feltételeit vagyis az online regisztráció során megadja
- nevét
- lakcímét
- telefon számát
Az a vásárló, aki a jelen Részvételi szabályzat szerinti Akcióban részt vesz, úgy tekintendő,
hogy a részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve
kötelezőnek elfogadta a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
A Részvételi szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a
szabályokat sértő vásárlót kizárja az Akcióból.
Érvényesség: 2019. november 1. – 2019. december 1.
7. A tehetség kutatás menete
Az Akcióban automatikusan részt vehet minden olyan személy aki megfelel a kritériumoknak,
és regisztrál a web oldalon. A web oldalon megtalálható lesz egy online naptár.

A regisztráló megadja a kért adatokat, ezután a szabad idősávok valamelyikére bejelentkezik.
Amennyiben szabad az általa kijelölt idősáv a szimulátorra abban az esetben kap egy
visszajelzést ami szerint regisztrációját és az időpontra bejelentkezését elfogadtuk.
Amennyiben nem szabad az általa megjelölt idősáv, abban az esetben másikat kell keresnie a
naptárban.
A szimuláció során mutatott tehetség és teljesítmény alapján kerül kiválasztásra az a személy,
akit 2020 tavaszán a Zengő Motorsport felkészít majd versenyautóba ültet és az Euroringen
valódi verseny pályán is tesztel. A programban való regisztráció során általuk megadott
telefonos elérhetőségen és e-mail címen kerül kiértesítésre a Zengő Motorsport által.
Amennyiben a kiválasztott a kiértesítésre pozitív visszajelzést küld, úgy az Euroringen történő
vezetés részleteit illetően e-mailen keresztül kapja meg az információkat., melyet a Zengő
Motorsport továbbít részére. A kiválasztott köteles együttműködni a nyeremény átvétele
érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a
nyeremény a továbbiakban egy Zengő Motorsport által kiválasztott másik tehetséget illeti
meg.
A kiválasztott nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben:
- a megadott elérhetőségek egyikén sem érhető el, megkeresésünkre nem reagál, attól
számított 5 napon belül nem jelentkezik.
- egyértelműen bizonyítható, hogy az akció menetét, eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja, jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.
A pót kiválasztott: Amennyiben a kiválasztottat nem érjük el, megkeresésünkre 5 napon belül
nem él visszajelzéssel, akkor 5 napon belül pótkiválasztottal vesszük fel a kapcsolatot!
Szervező felelőssége:
Szervező kizárja a felelősségét a Játékos téves, pontatlan, hiányos adatszolgáltatásából, a
cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes személy játékban való részvételéből, valamint
a nyertes részére elektronikus úton küldött 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.
8. Jogfenntartás
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a felsorolt töltőállomások körét az Akció folyamán
bármikor szűkítse vagy bővítse, a tehetség kutatás menetét, a kijelölt időszakot, valamint a
jelen Részvételi szabályzatot a tehetség kutatás folyamán, - a változást megelőző legalább 24
órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően – a jelentkezők hozzájárulása nélkül
egyoldalúan megváltoztassa.
A Szervező jogosult továbbá a tehetség kutatást előzetes vagy utólagos értesítés, illetve
bejelentés és a jelentkezők hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy
megszüntetni.
Az Akció a 2. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior
(így különösen háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény)
bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt
képtelen gondoskodni a tehetség kutatás megfelelő lebonyolításáról.
A Szervezőt a tehetség kutatás igénybevételéből vagy a Részvételi szabályzat módosításából,
az Akció felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően

felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett
kárral és költséggel.
Érvényesség: 2019. november 2. – 2019. december 1.
kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a tehetségkutatással való részvétellel
kifejezetten tudomásul vesz.
Amennyiben a tehetségkutatás során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel,
amely a jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a
tehetségkutatást szüneteltesse vagy megszüntesse.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy
visszaélést tapasztal az tehetségkutatás során, úgy annak szünetelését vagy törlését rendelje
el, és/vagy a visszaélést elkövető jelentkezőt kizárja a programból.

