
Kerékfújó verseny részvételi szabályzat 

A „Kerékfújó verseny a Bringaexpo-n!” hivatalos részvételi szabályzata 

1. A verseny szervezője a Bike Logistics Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Gyógyszertár utca 55. 

Adószám: 23855715-2-41, a továbbiakban: „Szervező”). 

 

2. A versenyben való részvétel: A versenyben részt vehet minden Magyarországon állandó 

lakhellyel rendelkező természetes személy, aki ellátogat a Hungexpo területén 

megrendezésre kerülő Bringaexpo kiállításra, és a Szervező standján (G pavilon 15A, 47), a 

meghirdetett versenyidőpontokban jelzi részvételi szándékát. A versenyben való részvétel 

feltétele a versenyző nevének, címének és telefonszámának megadása a lehetséges 

nyeremény gondtalan átadása érdekében.  

 

3. A verseny időpontjai és időtartama 

A kerékfújó verseny az alábbi időpontokban kerül lebonyolításra: 

• március 3. csütörtök 15:00 

• március 4. péntek 15:00 

• március 5. szombat 11:00 

• március 5. szombat 15:00 

• március 6. vasárnap: 11:00 

A versenyre jelentkezni a helyszínen, a fent megadott időpontokban lehetséges. A verseny 

minden meghirdetett időpontban addig tart, amíg minden jelentkező sorra nem kerül. Egy-

egy időpontban meghirdetett verseny akkor ér véget, amikor az utolsó részvevő teljesítette a 

feladatot, és ezt követően 10 percen belül nem jelentkezik új játékos. Egy-egy időpontban 

meghirdetett versenyen egy játékos csak egyszer vehet részt.  

4. A verseny lebonyolítása: A verseny keretében minden résztvevőnek fel kell fújnia egy-egy 

29er kereket egy, az SKS Germany Twentyniner pumpájával és egy hagyományos alumínium 

műhelypumpával (Extend) is. Mind a kerékpárt, mind a műhelypumpákat a Szervező 

biztosítja. Más eszközökkel a versenyben részt venni nem megengedett. Mindkét pumpával 

0,5 bar-ról 3,5 bar-ra kell felpumpálni a kerekeket. A szervező a kerekekben lévő nyomást az 

SKS Germany digitális nyomásmérőjével, az Airchecker-rel ellenőrzi. A szervező mind a 

Twentyniner pumpával, mind az Extend pumpával elért időeredményt feljegyezi, majd 

összesíti. Az időmérést a Szervező munkatársai végzik, minden versenyző és minden pumpa 

esetében azonos eszközökkel. Amennyiben bármilyen technikai hiba adódna – például a 

kerékpár belső a kívánt nyomás elérése előtt kidurranna, vagy valamelyik pumpa 

meghibásodna – az a résztvevő, akinél a technikai probléma jelentkezett, a hiba elhárítását 

követően újra próbálkozhat. Amennyiben egy adott verseny időpontban két résztvevő 

azonos összesített időeredményt ér el, akkor a nyertes az, aki a Twentyniner pumpával jobb 

eredményt ért el. 

 

5. Nyeremények: A teljes verseny alatt 5 db SKS Twentyniner pumpa kerül kiosztásra. Az adott 

verseny időpontban legjobb összesített időeredményt (Az összesített időeredmény egy 

részvevő Twentyniner pumpával elért időeredménye és Extend pumpával elért 



időeredményének összege) elérő versenyző nyereménye egy darab SKS Twentyniner pumpa.  

A szervező a teljes verseny végén megvizsgálja az időeredményeket, és amennyiben volt 

olyan versenyző, aki jobb időeredményt ért el az Extend műhelypumpával, mint a legjobb 

Twentyniner pumpával elért idő, akkor annak a versenyzőnek a jutalma nem más, mint egy 

1.000.000 Ft-os vásárlási utalvány, amelyet bármely, a Bike Logistics Kft. által forgalmazott 

termékre beválthat. A vásárlási utalvány a www.bikelogistics.hu oldalon aktuálisan 

megtalálható, készleten lévő termékekre érvényes, és a termékek az aktuálisan érvényben 

lévő fogyasztói árakon kerülnek beszámításra.  

 

6. A nyertesek értesítése, pótnyertesek 

Az adott verseny végén, a helyszínen kihirdetésre kerül a legjobb összesített időeredményt 

elérő játékos neve. Amennyiben a játékos nem tartózkodik a helyszínen, a szervező a 

versenyt követő héten megkísérli telefonon illetve e-mail-ben értesíteni a nyertest, mindkét 

csatornán 2 alkalommal. Amennyiben a szervező megkeresésére a megkeresés időpontjától 

számított 1 hétig nem érkezik válasz, az illető elveszíti jogosultságát a nyereményre, és a 

nyertes helyére pótnyertes lép, a szervező megkísérli elérni az adott verseny időpontban a 

második legjobb összesített időeredményt elérő játékost, a fentiek szerint. Amennyiben a 

nyertesek a verseny helyszínén nem tudják átvenni a nyereményt, annak átadásáról a 

későbbi telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján döntenek. 

A szervező az összes résztvevő nevét és időeredményét közzéteszi a honlapján, a 

http://bikelogistics.hu/kerekfujo-verseny-a-bringaexpo-n/ oldalon, a versenyt követő héten, 

természetesen e-mail cím és telefonszám közlése nélkül.  

Az 1.000.000 Ft-os vásárlási utalvány nyertesének értesítése – amennyiben van ilyen – a 

szintén a fenti módon történik. Az 1.000.000 Ft-os vásárlási utalvány esetében pótnyertes 

nincs.  

A nyeremények sem készpénzre, sem más termékekre nem válthatóak át.  

 

7. Egyéb rendelkezések:  

Adatkezelési nyilatkozat 

A Játékos hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a játék 

lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. 

Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

bizalmasan kezeli. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, illetve 

nem hozza nyilvánosságra.  

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a 

http://bikelogistics.hu/kerekfujo-verseny-a-bringaexpo-n/ oldalon. 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékosok 

által megadott elérhetőségek hiányosságáért vagy hibájáért a Szervező semmiféle 

felelősséget nem vállal. Amennyiben a Játékos nem a saját adatait adja meg a Játékhoz, a 

Játék kezdete előtt kérje az adatok (cím, telefonszám, egyéb) tulajdonosának hozzájárulását. 

Szervezőt és megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség. 


