Tricox15 Rendezvény
Szabályzat és Versenyszabályzat
1. SZERVEZŐ
A Tricox15 15. szülinapi rendezvény szervezője (továbbiakban: Tricox15) és
lebonyolítója a Coxtherm Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. cégjegyzékszám:),
(továbbiakban: Szervező).

2. VERSENY CÉLJA
A Tricox15 kéményépítő versenyben (továbbiakban Verseny) részt vevő csapatoknak
egy Tricox elemekből összeállított kéményrendszert kell az előre bemutatott módon
elkészítenie majd szétszerelnie. Az elkészült építmény a valóságot mintázza, annak
egyetlen, gyártó által jóváhagyott, szabályos összeépítési módozata van.
A Verseny eredményét módosítja a TricoxTotó eredménye. A két feladat együttes
értékelése határozza meg a Verseny Nyertesét.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Versenyre előzetesen maximum kétfős csapatok jelentkezhettek (a továbbiakban:
Csapat). A Versenyben az a Csapat vehet részt, amelynek tagjai a Versenyszabályzatban
meghatározott feltételeknek megfelelnek. A Versenyben valamely Csapat tagjaként a
Szervező termékeit használó vállalkozás képviselője vehet részt, aki az alábbi
feltételeknek együttesen megfelel:
-

cégformájuk egyéni vagy társas vállalkozás (egyéni vállalkozó, Bt., Kft. stb)

-

Magyarországon székhellyel rendelkezik;

-

a Csapattagok betöltötték a 18. életévüket

A Versenyben történő részvétel önkéntes, az abban résztvevő Csapatok és Csapattagok
a Versenybe történő, a jelen Versenyszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel
elismerik, hogy a jelen Versenyszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a
jelen Versenyszabályzat szerinti részvételi feltételeket. A Versenyből ki vannak zárva a
Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint e
személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), továbbá a Szervezővel
kereskedelmi szerződéssel rendelkező cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
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A Versenyre a Csapatok a Tricox 2019-es Nyári kampánya során, a tricox.hu oldalon,
valamint közvetlenül az info@coxtherm.hu-ra küldött elektronikus levél elküldésével
jelentkezhettek.

4. A VERSENY
A verseny időtartama
A Verseny 2020. március 6-án 10:00 órától kezdődik és maximum 18:00 óráig tart.
A verseny folyamata
A Tricox15 rendezvényre érkezett, a versenyre részvételi jogosultsággal rendelkező
Résztvevők dönthetnek arról, hogy részt vesznek-e a kéményépítő versenyen.
Ha nem kíván részt venni: Amennyiben a Csapat beregisztrált tagja a Tricox15
rendezvényre érkezve úgy dönt, hogy nem vesz részt a versenyben, ebben az esetben is
jogosult a rendezvény végén lévő sorsoláson részt venni, amennyiben a regisztrációnál
nevét megadja, és azt a sorsoló-urnába elhelyezi.
Ha részt kíván venni:
-

A Versenyen való részvétel feltétele, hogy a Csapat beregisztrált tagja kihúzza a
regisztrációnál a Verseny során használandó sorszámát. Ezt a sorszámot a Csapat
tagjainak karszalagjára a Szervező felvezeti. Ezzel a sorszámmal szerepel a csapat
a TricoxTotó kitöltésénél, az építés során, majd a Tricox15 zárásánál a sorsolás
során is.

-

A Versenyen való részvétel másik feltétele a TricoxTotó Határidőig (10:00 óráig
történő kitöltése).

4.1 A TricoxTotó (Totó) értékelése:
•

•
•
•

•
•
•
•

Csapatonként egy db kitöltött Totót fogadható el (abban az esetben, ha több
Totó is található az adott csapat neve alatt, Szervező a rosszabb eredményűt
számítja be.
a Totót névvel, sorszámmal ellátva kell leadni, a névtelen Totókat Szervező
érvényteleníti, így a Csapat a Versenyben sem vehet részt
a 10:00 órás Határidőig nem leadott tesztek nem értékelhetőek. A Határidőn
túli leadás a Csapat Versenyből való kizárást eredményezi.
A Totó kitöltéséhez segédeszköz (szerelési segédlet, szabványok stb.) nem
alkalmazható. Segédeszköz használata a Versenyből való azonnali kizárást
eredményezi.
a Totóban minden egyes kérdéshez csak egy helyes válasz tartozik
a Totóban minden egyes helytelen válasz esetében 5 másodperc büntetőidő
kerül felszámításra a Csapat kéményépítésben elért idejéhez
a kitöltetlen kérdések hibás válasznak számítanak
utólagos javítást a Szervezők nem fogadnak el
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•
•

egy kérdésben két válasz megjelölése esetén a válasz „hibás” minősítést kap,
függetlenül attól, hogy a jó válasz szerepel-e benne
Csapat a Versenyen való indulással, ide értve a Totó kitöltését is, elfogadja
Szervező szakmai értékelését. A válaszok megóvására sem a verseny után, alatt,
sem azt követően nincs lehetőség.

4.2 A Kéményépítő-és bontó Verseny
A kéményépítő verseny célja a Szervező által bemutatott kémény megépítése a lehető
legrövidebb időn belül, a szabályok betartásával.
A Szervező biztosítja a kéményépítéshez szükséges szerszámokat, eszközöket és
védőeszközöket.
A Csapatok a kémény építésére kizárólag a Szervező által biztosított anyagokat,
szerszámokat használhatják (saját védőöltözet megengedett)
A versenytérben kizárólag a versenyzők, illetve a lebonyolító személyzet tartózkodhat.
A versenyben részt vevő Cég (Vállalkozás) a kéményépítés során a munkavállalójáért
és a munkavállaló által okozott károkért munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset és
vagyonvédelmi felelősséggel tartozik!
4.2.1 A kéményépítő verseny szabályai és értékelése
•

•

•
•
•
•

•
•
•

a Csapat minden tagja a Mt. szerinti munkavégzésre alkalmas állapotban és a
számára a sorszám által meghatározott időben megjelenik a versenyzők számára
kijelölt területen
abban az esetben, ha a megadott időben nem jelenik meg a Csapat, a soron
következő versenyző kerül sorra, a kimaradt játékosnak pótlásra nincs
lehetősége
ha a Csapattagok egyike hiányzik, a jelen levő Csapattag dönthet arról, hogy a
játékban egyedül, változatlan feltételek mellett részt vesz-e
védőöltözék viselése a verseny során kötelező, ennek hiányában a Csapattag
kizárható
az időzítő szerkezet indítása/leállítása a zsűri engedélye után a Csapattagok
együttes feladata
az alapvető biztonsági szabályok betartása kötelező, illetve az állvány és a
szerelőfal bárminemű módosítása SZIGORÚAN TILOS! Ezen tevékenységek
esetén a csapat kizárható a játékból!
biztonsági szabálysértések esetén a Csapattag figyelmeztetésben részesül, a
második figyelmeztetés esetén azonnali kizárásra kerül
az épített kémény nem térhet el a Szervező által bemutatott nyomvonaltól és
elem sorrendtől.
amennyiben a kivitelezésben hiba található, büntetőidők kerülnek felszámításra
a Csapat kéményépítésben elért idejéhez.
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Kivitelezésben elkövethető hibák:
•

•
•

•
•
•

•

nem megfelelően kivitelezett csatlakozások (a Connext elem vizsgálónyílását
teljesen takarnia kell a másik elem külső köpenyének, ha minimális rés is látszik
a vizsgálónyílásban, az nem megfelelően kivitelezett csatlakoztatásnak minősül)
5 másodperc/hiba
rögzítőelem (csavar, anya, bilincs) csatlakoztatásának elmulasztása
5 másodperc/hiba
rögzítőelem (csavar, anya, bilincs) helytelen meghúzása (a kézzel könnyedén
oldható kötéseket hibás rögzítésnek minősítjük)
5 másodperc/hiba
hibásan elhelyezett elemenként
5 másodperc/hibásan elhelyezett elem
a termékek sérülését okozó cselekedetek (füstgázelvezető elem behorpasztása,
Connext idom megrepesztése, menetek megszakítása stb.) 10 másodperc/hiba
az időmérő csak a csapattagok együttes megnyomásával állítható le, ellenkező
esetben 20 másodperc büntetőidőt számolunk fel a versenyző kéményépítésben
elért idejéhez.
leállított időmérő után nincs lehetőség módosításra, ellenkező esetben a
versenyző azonnali kizárásra kerül

4.2.2 Kéménybontó verseny:
A verseny célja a Csapat által épített kémény a lehető legrövidebb időn belül történő
szétbontása
•
•
•
•
•
•
•
•

•

a Csapat az általuk összeszerelt kéménnyel vehet részt a szétszerelő versenyben
kizárólag minden elemével összeállított kémény vehet részt a szétszerelő
versenyben
a Csapattagok feladata a fal kiindulási állapotának visszaállítása, és az azon lévő
elemek sérülésmentes lebontása, illetve a kijelölt helyre történő visszahelyezése
az idő a szétszerelő versenyben újraindul
a szétszerelő verseny közvetlenül a Csapat kéményépítése és a zsűri ellenőrzése
után indul
az időzítő szerkezet indítása, leállítása a zsűri engedélye után a Csapattagok
együttes feladata
védőöltözék viselése a verseny során kötelező, ennek hiányában a játékos
kizárható
az alapvető biztonsági szabályok betartása kötelező, illetve az állvány és a
szerelőfal bárminemű módosítása SZIGORÚAN TILOS! Ezen tevékenységek
esetén a Csapat kizárható a Versenyből!
biztonsági szabálysértések esetén a Csapattag figyelmeztetésben részesül, a
második figyelmeztetés esetén azonnali kizárásra kerül (a kéményépítő
versenyben kiadott figyelmeztetés ebben a Versenyben érvényben marad!)
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•

•

•

•

a lebontott kéményelemek elhelyezése nem térhet el a kiinduló állapottól.
Amennyiben ez előfordul, hibásan elhelyezett elemenként 5 másodperc
büntetőidőt számolunk fel a versenyző kéménybontásban elért idejéhez
a termékek sérülését okozó cselekedetek (füstgázelvezető elem behorpasztása,
Connext idom megrepesztése, menetek megszakítása, stb.) esetén 20
másodperc/ hiba büntetőidőt számolunk fel a versenyző kéménybontásban elért
idejéhez
az időmérő csak a csapattagok együttes megnyomásával állítható le, ellenkező
esetben 20 másodperc büntetőidőt számolunk fel a versenyző
kéménybontásban elért idejéhez.
leállított időmérő után nincs lehetőség módosításra, ellenkező esetben a
versenyző azonnali kizárásra kerül

Az Eredményhirdetési Fázisban a Szervező az elért eredmények alapján két nyertes
Csapatot hirdet. (A Totó+kéményépítés nyertese és a kéménybontás nyertese.)
Amennyiben ugyanaz a Csapat lesz a nyertes mind a Totó+Kéményépítés mind a
Kéménybontás esetén, ebben az esetben a nyertes csapat csak a nagyobb díjra, vagyis
az autóra tarthat igényt, és a Kéménybontást illetően a második helyen rangsorolt
Csapat lép a helyébe.
Amennyiben időegyezőség áll fenn bármelyik verseny esetén, a két (vagy több) csapat
egy ún. végső mérkőzésen méri össze erejét. Ekkor már kizárólag a kémény össze/vagy
szétszerelés ideje fog dönteni, természetesen a hibák figyelembevételével. Az ebben a
versenyben Nyertes lesz az adott forduló (autóért vagy italhűtőért) abszolút nyertese.

5. DÍJAK, NYEREMÉNYEK
A Verseny keretében a Szervező a Csapatokat jutalmazza.
A Díjak a következők:
a) A Kéményépítési verseny győztesének díja egy Dacia Dokker Van kisteherautó.
A jármű három oldalán és motorháztetején Tricox logóval és/vagy szlogennel
felmatricázva kerül átadásra. A Versenyszabályzat elfogadásával a Nyertes vállalja,
hogy a gépjármű átadását követő 3 év időtartamra a járművön megőrzi és karbantartja
a Tricox logót és feliratot, továbbá vállalja, hogy vállalkozása azt 3 éven keresztül nem
értékesíti vagy ajándékozza el.
A Szervező a nyeremény átadására vállal kötelezettséget a jelen szabályzat szerint, a
nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a Nyertes a termék
gyártójához vagy a garanciális kötelezettségek teljesítőjéhez fordulhat.
A nyeremény tartalmazza a gépjárművet a megjelölt felszereltségben, a gépjármű
tulajdonba vételéhez szükséges költségekkel, mint általános forgalmi adó, regisztrációs
díj, forgalomba helyezés díja. A nyeremény nem tartalmazza a szükséges és általánosan
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javasolt biztosításokat, a nyereményautó megrendelésével, átvételével és elszállításával
kapcsolatos, a nyertesnél felmerülő költségeket és nem tartalmaz üzemanyagot.
b) A Kéménybontási verseny győztesének díja egy feltöltött italhűtő.
A Nyereményeket a Tricox15 rendezvényen a vállalkozás vezető képviselője, céges
pecséttel ellátott átadási-átvételi jegyzőkönyvet aláírva veheti át.
Nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervezők a hatályos
jogszabályoknak megfelelően eleget tesznek.
A Díjak készpénzre vagy más tárgyra nem átválthatóak, a díjak/nyeremények cseréje
nem kérhető. A Díjak másra át nem ruházhatóak.
Amennyiben a Díjak átadása során bebizonyosodik, hogy a nyertes Csapat valamely
Csapattagja a jelen Versenyszabályzatban foglaltak értelmében ki van zárva a
Versenyből, úgy a Csapat a Díjra nem jogosult.
A Szervező a Díjat a Tricox15 rendezvényen adja át. A nyertes Csapat tagjai
hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Szervező a Weblapon közölje, mint a Verseny
nyertes Csapattagjainak a nevét.

6. FELHASZNÁLÁSI JOGOK
A Rendezvényen az előadók és a Résztvevők személyiségi jogainak és a szellemi
termékek védelmében kép- és hanganyagot a Résztvevők nem készíthetnek.
Szervezők az általuk készített hang- és képanyagot a Résztvevőknek elérhetővé teszik.
A Csapat/Csapattagok a jelen Versenyszabályzat elfogadásával egyidejűleg a Szervező
részére teljes és kizárólagos, bármely időbeli és térbeli korlátozástól mentes
felhasználási engedélyt és jogot engednek, mely felhasználási jog alapján a Szervező
jogosult arra, hogy tájékoztatási és ellenszolgáltatási kötelezettség nélkül a
Rendezvényen részt vevőkről hang- és képanyagot készítsen, azokat saját oldalán,
kereskedelmi csatornán nyilvánosságra hozza, terjessze. Szervező az elkészült kép-és
hanganyagokat harmadik személynek nem engedi át.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
A Tricox15-ön való részvétel feltétele az Adatkezelési nyilatkozat Partner általi
elfogadása, amelyet a részvétellel a résztevevő elfogad. Szervező a Tricox15-höz
kapcsolódóan az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: Partner neve, cége neve,
címe, telefonszáma, e-mail címe. Az adatokat a Szervező dolgozza fel, azokat harmadik
félnek át nem adja.
A Tricox15-ön részt vevő Csapattagok a részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják
a Tricox15 hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul
veszik, hogy:
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•

•

•

•

•

A Versenyben történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, az
adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján
történik, a Csapattag a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Tricox15-ön
való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.
Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes
adataikat a Versennyel összefüggésben, a Verseny időtartama alatt a
kapcsolattartás, a Díjak átadása és adminisztráció céljából kezelje, illetve
feldolgozza,
nyertesség esetén a nevüket/cégük nevét valamint székhelyüket (kizárólag a
település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték
nélkül, kizárólag a Versennyel kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen
a Weblapon feltüntesse);
Szervező (adatkezelő) a Csapattag személyi adatait és személyes jellegű
információit díjmentesen használja fel A Verseny lebonyolítása és
dokumentálása céljára, a Résztvevő nevét cégét, és székhelyének közigazgatási
megnevezését A Tricox15-ön történő részvétel során megszerzett személyes
adatok a Verseny lezárását követően 5 évig őrizhetők meg, amely letelte után
megsemmisítésre kerülnek. Eddig az időpontig a résztvevő hozzájárulását adja,
hogy azok marketing célokra felhasználásra kerüljenek, kivéve a marketingcélú
hozzájárulást megtagadó résztvevők adatait.
azon résztvevők, akik a Tricox15 során megadják a marketingcélú
hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a regisztráció során
önkéntes módon megadott nevet és e-mail címet Szervező marketingcélú
tevékenységére felhasználja. A Szervező birtokába került adatokat,
információkat az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es rendeletének
(GDPR) megfelelően kezeli. Az adatkezelés a Coxtherm Kft. adatkezelési
tájékoztatójában leírtak szerint történik. Az adatkezelő a résztvevő személyes
adatait (név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám) addig kezeli, míg az
adatkezelés célja meg nem szűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten
a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de legfeljebb a hozzájárulás
megadásától számított 5 évig. A Tricox15 során a marketingcélú hozzájárulást
megadó résztvevők esetében nincs további megszerzett személyes adat.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező
adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását,
valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre
vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett a GDPR által felsorolt
indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szervező
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy
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korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.
Azok a Partnerek, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban,
ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik az info@coxtherm.hu
e-mail címen, „Adattörlés” tárggyal; vagy a Szervező (Coxtherm Kft. 2040 Budaörs,
Gyár u. 2. postacímére küldött nyilatkozattal; vagy a Szervező székhelyén tett írásbeli
nyilatkozattal. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban
meghatározott eseteket.
Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási
helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait,
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal.
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) A Partner bíróság előtt érvényesítheti
jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
A Csapattagok személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési
szabályzata irányadó, amely a tricox.hu weboldalon elérhető.
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Csapat/Csapattagok tudomásul veszik, hogy a Szervező a Verseny során bekövetkező
technikai problémákért, rajta kívül álló okokból eredő leállásokért, nehézségekért nem
vállal felelősséget.
A Csapat/Csapattagok elfogadják, hogy a Versenyben való részvétel során a
Versenyszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott
kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
A Szervező a Versenyben való részvétel lehetőségét a Versenyszabályzat megszegése
esetén bármely résztvevőtől megvonhatja, az okozott kár ellenében kártérítési igénnyel
léphet fel.
A Szervező nem vállal felelősséget a Partner által a regisztráció során tévesen vagy
hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező kizárja a
Versenyből azt a Csapatot, akinek a részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert
a regisztrációján feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek,
vagy nem felel meg a valóságnak (pl. nem vállalkozás) A regisztrációkat a
versenyszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt megadó Csapat/Csapattag bármely okból nem felel meg
a Versenyszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Csapatot/Csapattagot a Versenyből
kizárhatja. A Versenyből kizárt Csapat/Csapattag nem jogosult a Verseny
nyereményeinek átvételére. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen
magatartást tanúsító résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a
Tricox15-tel összefüggésben a Szervezőnek okozott. A Szervező fenntartja a jogot, hogy

8

a tisztességtelen magatartást tanúsító személyekkel szemben egyéb jogi lépéseket is
megtegyen.
A Szervező kizárja felelősségét a Versennyel kapcsolatos bármilyen kommunikációs
anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely
Csapat/Csapattag részéről bármilyen, a Verseny szellemével összeférhetetlen vagy azt
sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Csapatot
azonnali hatállyal kizárja a Versenyből.
A Trico15-ön minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, a Résztvevő az általa
okozott kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Szervező felé.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Versenyszabályzatot indokolás nélkül
bármikor módosítsa, ide értve a Verseny megszüntetését is.
A jelen Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar
jogszabályok az irányadóak.
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