
Játékszabály 
A MASTERPLSAT HUNGÁRIA KFT. (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A.) – továbbiakban: 
SZERVEZŐ – 2022. évre meghirdeti a MASTERPLAST ESPORT KUPA versenyt. A verseny 
azért jön létre, hogy a fiatal játékosok megismerjék az ország legnagyobb magyar tulajdonú 
építőanyaggyártó vállalatát. Továbbá lehetőséget biztosítson a fiataloknak az online 
sportoláshoz és közösségépítéshez. Amely kérdésekre a szabályzat nem ad egyértelmű 
választ, abban a Szervezők hoznak döntést. A Szervezők elutasítanak mindenféle olyan 
törekvést, amely a szabályzatban leírtak félremagyarázására irányul, és megakadályozza a 
tisztességes versenyzés megvalósulását. 
 
Versenyek: 
A MASTERPLAST ESPORT KUPA első fordulójának időpontja: 2022.07.09. 
 
A játék: FIFA 22. A versenyzők a Battlefy oldalán tudnak nevezni: Playstation 5, Xbox Series 
X valamint Playstation 4, Xbox One platformokon. A versenyzők három selejtező időpont közül 
tudnak választani Playstation 5 illetve Xbox Series X konzollal: 2022. 07. 09.; 2022.07.16. és 
2022.07.23.; Playstation 4 és Xbox One konzollal egy választható időpont érhető el: 2022. 
07.29. Ahhoz, hogy a versenyzők részt tudjanak venni a játékban a selejtező napján kötelező 
legalább 20-30 perccel a forduló előtt becsekkolni a Battlefy felületén. 
  
Versenynapok:  
2022.07.09. (szombat), 2022.07.16. (szombat), 2022.07.23. (szombat), 2022.07.29. (péntek) 
  
Versenyzők: 

• A versenyben nem vehetnek részt a 14. életévüket be nem töltött személyek. 

• Kizárólag magyar állampolgárok nevezhetnek.  

• 14-18 év közötti versenyző esetén a nevezési határidő vége előtt szülői beleegyező 
nyilatkozat beküldésére van szükség, amit 

az nevezes@masterplastesport.hu email címre várunk.  

• A formanyomtatvány innen letölthető. 

 
Díjazás: 
A 2022-es MASTERPLAST ESPORT KUPA FIFA 22 versenyén az első három helyezést 
elért versenyzőt az alábbi nyereményekkel díjazzuk: 1. helyezett (főnyeremény): 2x 150.000 
Ft (Playstation 5 és Xbox Series X), azaz százötvenezer forint készpénz 2. helyezett: 2x 
70.000 Ft, azaz hetvenezer forint készpénz 3. helyezett: 30.000 Ft, azaz harmincezer forint 
készpénz. 
A szervező fenntartja a jogot, hogy átcsoportosítsa a pénzdíjakat abban az esetben, ha az 
egyes selejtezők nem érik el a 30 fős nevezői létszámot! 
 
Minden nevezett és versenyen megjelent játékos között szponzori felajánlás szerint egy POCO 
M3 telefont sorsolunk. További díjak és nyeremények a selejtezők és a döntők közvetítése 
alatt várhatóak, a szponzori felajánlások függvényében. 
 
Szükséges szoftverek: 
A versenyen való részvétel akkor valósulhat meg ha a versenyző rendelkezik az alábbiakkal: 
FIFA 22 különböző platformokra meghirdetett verziója, stabil internetelérés, regisztrált fiók a 
Discord desktop applikációban, aktív email cím a nevezéshez. 
További részvételi feltételek: 

1. Részvételi szándék jelzése Battlefy oldalon lehetséges nevezéssel.  
2. Időtartamok: a selejtező adott napon 14:00-kor kezdődik és addig tart amíg egyenes 

kieséssel 2 játékos marad a mezőnyből, akik egyenesen a döntőbe jutnak. 
3. Eredményhirdetésre a selejtező napján a Battlefy oldalán kerül sor. 
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4. Esetlegesen felmerülő egyéb rendelkezésekről a versennyel kapcsolatban a Szervező 
rendelkezhet. 

5. A forduló elhalasztása: előre nem várt különleges események miatt a Szervező a 
fordulót törölheti, félbe szakíthatja vagy elhalaszthatja. Az elhalasztásról, illetve a futam 
megrendezésének új időpontjáról minden nevező értesítést kap. 

6. Senki nem rendelkezhet sértő, rasszista vagy politikai állásfoglalásra utaló névvel. 
6.1 A verseny discord szerverén tartsuk fent a viselkedési normákat, mások ócsárlása, 
megsértése a versenyről való kizárással végződhet. 
a) Tilos bármilyen súlyosan felkavaró, gusztustalan videó, kép illetve hangfájl feltöltése 
b) Tilos obszcén, illetve pornógráf tartalmú kép, videó illetve hangfájl feltöltése 
c) Tilos az ilyen tartalmú képek, gifek használata avatárképként 

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
(adatvédelem): 
a csapatverseny során történő adatkezelések a Szervező MASTERPLAST ESPORT 
KUPA rendszerében a kupák lebonyolítása céljából végzett adatkezelésre alapulnak. 
A versenyen való részvétellel a versenyző megerősíti, hogy érvényesen hozzájárul a 
MASTERPLAST ESPORT KUPA adatkezeléshez, és nyertesége esetén a róla készült 
fénykép/videofelvétel publikálásához. A nyeremény átvételének jogosultságát a 
Szervező személyi igazolvány és lakcímkártya megtekintésével ellenőrzi. A személyes 
adatok kezelője: MASTERPLAST HUNGÁRIA KFT. (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 
1/A.) Az adatkezelés célja: a csapatversenyen való részvétel, a részvételi jogosultság 
ellenőrzése, a nyeremények átadása, promóciós célból nyilvánosságra hozatal, 
számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás – továbbá az érintettek 
hozzájárulása esetén az adatkezelő saját és üzleti partnerei gazdasági reklámját is 
tartalmazó e-mail hírlevelek küldése. A 14-18 év közötti versenyzők szülői belegyező 
nyilatkozattal megküldött adatait az eredményhirdetésig tároljuk, és szigorúan csak 
beazonosítási célra használjuk, amennyiben az érintett játékosok díjazást érnek el. Az 
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, ezen felül a hírlevél 
küldéséhez adott hozzájárulás esetén továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény 
(reklámtörvény) 6. § (5) bekezdése, valamint a nyertes személyek adatai tekintetében 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. A kezelt adatok köre: 
azonosítószám, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, nem, születési 
dátum, valamint fénykép és videofelvétel. Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve, 
lakcímükből településük neve és fényképe, valamint a nyeremény átadásáról készülő 
fénykép és videó közzétételre kerülhet a Masterplast weboldalain, Facebook oldalain, 
továbbá az YouTube csatornáján. Az adatkezelés további, részletes szabályait 
a Adatvédelmi tájékoztató – Masterplast weboldal tartalmazza. Jogok, jogorvoslati 
lehetőségek: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint 
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések 
kivételével – törlését vagy zárolását, a reklámok fogadásához adott hozzájárulásának 
visszavonását. Az MASTERPLAST HUNGÁRIA KFT. az érintett adatainak jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott 
kárt megtéríti, személyiségi jogi sérelem esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Az 
érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élni lehet. 
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu 
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