
„Legyél Te a REDy sztárszakácsa” 

recept, -és főzőverseny 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

Játék szervezője: Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft.  

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes 
cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 
valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben 
a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.  
 
A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi 
szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban 
kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra 
kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint 
történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
 

1. Promóciós játék ideje 
 

A promóciós játék időtartama:  
2022. november 24. -2023. március 31.  
Személyes főzés -verseny tervezett időpontja: 2023. február 17.  
Nyertesek száma összesen: kategóriánként 1 fő.  
 
A promóciós játékban részt vevő nyeremények: Előétel, főétel vagy desszert kategóriában 
nevezhetnek szabadon kreált étellel, ami jól illeszkedik a Villányi borvidék classicus 
bormárkájához, a Villányi REDy-hez. Egy Játékos kategóriánként egy receptet nevezhet. 
Kategóriánként a zsűri által kiválasztott legjobb 3 recept elkészítésére személyesen, a 
Tenkes Csárdában kerül sor 2023 februárjában. A legjobb 3 fogás „REDy menü”-ként lesz 
elérhető a Tenkes Csárdában (Csarnóta), a Miszli Lakásétteremben (Vokány), valamint a 
Bock Óbor Étterem (Villány) hétvégi ajánlatként 2023 március hónapban.  
 

 
2. Eredményhirdetés:  

 
A személyes főzés alkalmával az esemény végén kihirdetésre kerül a győztes minden 
kategóriában.  
 

3. A játék menete 
 
A Játékosok az iroda@villanyiborvidek.hu email címre elküldik az (elsődlegesen) Villányi 
REDy-hez vagy más hasonló stílusú, könnyed, villányi vörösborhoz készített fogásukról egy 
képet a hozzátartozó recepttel és egy indoklással, ami megismerteti a zsűrivel a 
receptválasztás indíttatását.  (néhány mondatban elegendő.) A recepteket és a fotókat 2023. 
január 31-ig van lehetőség elküldeni a megadott email címre. A legjobb 3-3 receptet beküldő 
Játékos lehetőséget kap a zsűri által kiválasztott recept személyes elkészítésére. Ehhez a 
helyszínt, alapanyagot és a szükséges eszközöket a csarnótai Tenkes Csárda biztosítja. A 
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szakértő zsűri ezekből az ételekből választja ki kategóriánként azt az egy fogást, ami a REDy 
menü részét képezi majd.  
A 3 fogásos REDy menü 2023 márciusában hétvégi ajánlatként megtalálható lesz a Tenkes 
Csárdában, a Miszli Lakásétteremben, valamint a Bock Óbor Étteremben.  
Nyeremény a kategóriák győzteseinek:  
2 főre szóló vacsora a Tenkes Csárdában/Miszli Lakásétteremben/Bock Óbor Étteremben 
1 REDy borválogatás 
 
 
 

4. Nyeremények, nyertesek 
 

A promóciós játékban részt vevő Játékosok közül a kategóriagyőztesek a 3. pontban 
részletezett nyereményben részesülnek. A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre 
nem átváltható. A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési 
kötelezettséget a Szervező viseli.  
 
A nyeremény átvételére a személyes főzés napján az eredményhirdetéssel egyidejűleg kerül 
sor a Tenkes Csárdában. Az eseményről promóciós videó is készül.  
A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, illetve a játék következő fordulójában 
történő (azaz személyes) részvételre, ha:  
- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;  
- ha az értesítő e-mailre 5 munkanapon belül nem válaszol;  
- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;  
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a 
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;  
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 
szándékosan befolyásolni próbálja;  
- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz esetlegesen 
szükséges adatait nem adja meg. 
 
 

5. Nyertesek értesítése  
 
A Szervező a versenyzőket személyesen a főzőverseny napján értesíti, az 
eredményhirdetéssel egyidejűleg.  
A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest 
személyazonosságának igazolására. 
 
 

6. Nyeremények kézbesítése  
 
A nyeremény kézbesítésének részleteit minden nyertessel személyesen vagy e-mailben 
egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben 
ennek nem tesz eleget, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen 
felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.  
 

7. A Szervező felelőssége  
 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy 
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy 
regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött 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.  
A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező 
rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a 
nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb 
tekintetben együttműködni Szervezővel. 
A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. 
Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint 
nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak. 
 

8.  Kizárás 
 
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével 
ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket 
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a 
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a 
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a 
Játékost a Játékból.  
 
 

9. Vegyes rendelkezések  
 
 
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának 
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.  
 
Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft.  
2022. november 23. 
 

 


