RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
a FitPuli Kft. „LÉPÉS-VÁLTÓ 2021” elnevezésű promóciós játékában való részvételhez
1. a Promóció szervezője és időtartama
1.1 FitPuli Kft. (székhely: 9024 Győr, Katód utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 08-09-029303, adószám:
26103639-2-08, a továbbiakban „Társaság”) „LÉPÉS-VÁLTÓ 2021” elnevezéssel részben ingyenes
részben kedvezményes díjazású és előfizetésű foglalkozás-egészségügyi ellátás és digitális
egészségprogram felhasználói fiókok promóciót szervez (a továbbiakban: „Promóció”). A Promóció
időtartama alatt a felhasználói fiókokhoz való hozzáférésre, azokkal kapcsolatos adatkezelésre, a
felhasználói fiókok megszüntetésére, és bármely egyéb kérdésre – eltérő rendelkezés hiányában – a
Társaság hatályos Általános Szerződési Feltételei és Adatkezelési Szabályzata alkalmazandó, melyek
elérhetőek a Társaság honlapján (www.fitpuli.hu) a Jogi Nyilatkozatok menüpont alatt. A Promóció
időtartama 2020. november 9. 00:00 óra és 2021. március 22. 23:59 óra közötti időszak, melyből a
nevezés (regisztráció) időszaka 2020. november 9. 00:00 óra és 2021. január 31. 23:59 óra közötti
időszak, a Promóció (játék) időszaka 2021. március 2. 00:00 óra és 2021. március 22. 23:59 óra közötti
időszak. A Promóció időtartamával és a határidők megtartásával kapcsolatban a Társaság
számítógépes vagy papír alapú nyilvántartásai a kizárólagosan irányadóak.
1.2 A promóció részvételi feltételei a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”)
kerülnek meghatározásra, melyeket az Általános Szerződési Feltételekkel és az Adatvédelmi
Szabályzattal együtt a Promócióra regisztráló és abban résztvevő személyek feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul elfogadnak, ideértve azok esetleges módosításait is.
2. a Promócióban való részvétel feltételei
2.1 A Promócióban az Általános Szerződési Feltételek 1.1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő
Szerződéses Partner mint jogi személy vehet részt, amelynek
- székhelye és központi működésének helye Budapest és Pest megye közigazgatási területén található,
továbbá
- a regisztráció időpontjában legalább 200 fő főállású alkalmazottal rendelkezik központi működési
helyén, Budapesten, valamint
- az alkalmazottai legalább 80%-a munkakörének FEOR kódja szerint irodai ülőmunkát végez, és
- az alkalmazottai közül egy 10 fős csapat minden tagja vállalja feltétel nélkül és visszavonhatatlanul a
Promóció Részvételi Szabályzatának elfogadását és a Promócióban szereplő kihívások elvégzését,
továbbá
- a Szerződéses Partner a http://forms.fitpuli.com/verseny-jelentkezes linken a regisztrációs adatlapot
a Promócióban résztvevő alkalmazott csapattagok megbízásából kitölti, és azt a Társaság részére
elektronikus úton megküldi, valamint
- a Szerződéses Partner a regisztrációs díjat, bruttó 100.000,- Ft, azaz Százezer Forintot a Társaságnak
a 11600006-00000000-79987941 számú számlájára (Erste Bank) hiánytalanul, átutalás útján megfizeti.
2.2. A Promócióban azok a 2.1. pontban foglaltaknak megfelelő azon Szerződéses Partner és
alkalmazott természetes személyek vehet részt, akiknek 2.1. pontjában meghatározott regisztrációs
adatlapja a Társasághoz 2020. november 9. 00:00 óra és 2021. január 31. 23:59 óra között elektronikus
úton beérkezik. A regisztrációs adatlapok Társasághoz való beérkezésének időpontja a Társaság
rendszerében és nyilvántartásában rögzített időpont, függetlenül annak megküldési időpontjától.
2.3. A Promócióban nem vehetnek részt a Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai,
megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói és
élettársai.
2.4. A Társaság a regisztráció bírálatának jogát fenntartja, továbbá fenntartja magának a jogot arra is,
hogy a regisztráció iránti kérelmet elutasítsa, valamint kizárja a felelősségét bármely késedelemért.

3. a Promóció menete és szabályai
3.1. A Társaság komplex, tudományos alapú digitális egészségprogramjára építve 2020 második
félévétől akkreditált foglalkozás-egészségügyi ellátóként is piacra lép, ezzel a piacon gyakorlatilag
egyedülálló, hibrid egészségfejlesztési szolgáltatást nyújt. E szolgáltatás népszerűsítése érdekében egy
rendhagyó, magas nyereményértékű játékot hirdet jelenlegi és jövőbeni Szerződéses Partnereknek,
amelyek 2021. január 31. 23:59 óráig a 2. pontban foglalt regisztrációt elvégezték, és a részvételi
feltételeket 2021. február 28. 23:59-ig hiánytalanul teljesítették.
3.2. A Promóció témája egy lépésszámláláson alapuló csapatverseny, amelyben a csapattagok
mindennapi tevékenységeik során gyalogosan megtett távolságukat okoskarkötővel mérve egy
virtuális térképen versengenek.
3.3. A verseny alapját a hagyományos, egészséges életvitel és testmozgás során megtett lépések
számolása képezi, amelyek csapatonként összesítve kerülnek összeszámolásra. A lépésszámláláshoz a
Társaság 10 db saját márkás karkötőt, és azzal kompatibilis mobiltelefonos applikációt biztosít minden
csapattag számára; a lépésszámlálás kizárólag ezen eszköz segítségével lehetséges.
3.4. Az egyes csapattagok által megtett lépésszám az okoskarkötők használata során rendszeresen,
automatikusan összesítésre kerül és a játék online felületén és a mobiltelefonos applikációban
követhető.
3.5. A verseny útvonala egy előre megadott, virtuális térképen feltüntetett útvonal, amelyen az egyes
csapatok a csapattagok által gyűjtött lépésszámok összesített mértéke alapján haladnak előre.
3.6. A játék nyertese az a csapat, amely összesített lépésszáma alapján elsőként ér célba a virtuális
térképen, vagy (amennyiben egyetlen csapat sem ér célba) a legnagyobb távot tette meg 2021. március
22. 23:59 óráig.
3.7. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Promócióból egyoldalú és jogorvoslattal semmilyen
formában nem támadható döntésével bármely Szerződéses Partnert kizárjon. A Promócióból való
kizárásra bármely jogellenes magatartás alapot adhat, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi
cselekmények.
3.8. A lépésszámlálás kizárólag a hagyományos életvitel keretein belül történhet, ezért az okoskarkötő
nem alkalmazható hivatásos, igazolt sportoló edzésein és versenyzése során.
3.9. Az okoskarkötő kizárólag az hagyományos használati előírásoknak megfelelően alkalmazható,
eszerint az eszköz az alkalmazó valamely alkarján / csuklóján elhelyezve. Egy személy egyszerre csak
egy eszköz használatára jogosult, az eszköz átadása, átruházása, a használat bármilyen formában való
átengedése kifejezetten tilos. Az okoskarkötő nem rendeltetésszerű használata a versenyből való
kizárást vonja maga után.
3.10. A Társaság tájékoztatja a Szerződéses Partnereket és alkalmazottjaikat, hogy a Társaság
applikációja a nem rendeltetésszerű használat detektálására többszintű algoritmust használ, a mért
adatok bármiféle manipulációját folyamatosan monitorozza és tiltja. Amennyiben az itt rögzített
kikötésektől, illetve a rendeltetésszerű használattól való eltérésre derül fény, az a versenyből való
azonnali kizárást von maga után.
3.11. A megtett távolság tekintetében kizárólagosan a Társaság okoskarkötője által észlelt és
továbbított, valamint a Társaság applikációja által rögzített és Társaság rendszerében nyilvántartott

adatok az irányadóak. A Promóció körében a játékra vonatkozóan a Társaság semmilyen panaszt nem
fogad el, illetve semmilyen felelősséget nem vállal az applikáció időszakos elérhetetlensége, vagy az
adatok pontatlansága, az adatok vagy az okoskarkötő elvesztése, vagy elérhetetlensége miatt.
4. A Promóció díjazása
4.1. A Társaság a 3.6. pontban foglaltak szerint a Promóció első három helyezett Szerződéses Partnerét
díjazza az alábbiak szerint.
4.2. A Táraság az alábbi díjakat ajánlja fel a nyertes Szerződéses Partnerek részére:
1. helyezett: az erre vonatkozó szerződés megkötését követően teljes, ingyenes
foglalkozás-egészségügyi ellátás és Fitpuli digitális egészségprogram felhasználói
fiókok legfeljebb 1000 fő részére,
2. helyezett: az erre vonatkozó szerződés megkötésekor irányadó díjtábla szerint 70%-os
kedvezménnyel nyújtott foglalkozás-egészségügyi ellátás és Fitpuli digitális
egészségprogram felhasználói fiókok legfeljebb 1000 fő részére,
3. helyezett: az erre vonatkozó szerződés megkötésekor irányadó díjtábla szerint 30%-os
kedvezménnyel nyújtott foglalkozás-egészségügyi ellátás és Fitpuli digitális
egészségprogram felhasználói fiókok legfeljebb 1000 fő részére
4.3. A Társaság a nyereményeket 4.2. pontban foglalt szerződések megkötését követően a szerződés
megkötésekor alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak
teljes körű elfogadását követően bocsátja a Szerződéses Partner rendelkezésére. Amennyiben a
Szerződéses Partner vagy alkalmazottja a fentieket nem vagy nem teljeskörűen fogadja el, úgy a
Társaság a díjat egyoldalúan, indokolás nélkül visszavonhatja, és azt más Szerződéses Partnernek sem
köteles felajánlani.
5. Adatkezelés
A Promóció során a Szerződéses Partner és alkalmazottjai által rendelkezésre bocsájtott személyes
adatok körére, illetve bármely egyéb adatkezelési kérdésben a Társaság Adatkezelési Szabályzatában
foglaltak az irányadók, mely a Társaság honlapján (www.fitpuli.hu) az Adatvédelem menüpont alatt
megtalálható.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. A Promócióban való részvétel a jelen Szabályzat kifejezett elfogadását jelenti. A Szerződéses
Partnerek és alkalmazottjaik a Promócióban való részvétellel elismerik, hogy teljeskörűen megismerték
a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket és azokat kifejezetten elfogadják.
6.2. A Társaság a Promócióban való részvétel alapján nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási,
kártérítési kötelezettséget a Promócióból eredő vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen költségért vagy
kárért.
6.4. A Társaság nem felelős a jelen Szabályzat alapján a Szerződéses Partnerek vagy alkalmazottjaik
felé fennálló bármely kötelezettsége késedelmes teljesítéséért vagy a teljesítés részleges, illetve teljes
elmulasztásáért.
6.5 A Társaság kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a Promóciót bármikor felfüggesztheti vagy
visszavonhatja.
Budapest, 2020. november 5.

