
 

 

VARÁZSLATOS VILÁGŰR – CSILLAGKÖZI KALAND – Kiállítás és játék 

2019. március 30. – május 26. 

 

Facebook nyereményjáték/játékszabályzat 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, ALAPELVEK 

 

- a játéknak nincs köze a Facebookhoz (társasághoz, vezetőségéhez), a nyereményjáték 

a Facebook Inc. cégtől függetlenül indul  

- a nyereményjáték az F Exhibiton (www.facebook/F.Exhibition) és a Sarti 

Bt/happyfamily.hu közös játéka 

- a belépőket a kiállítást szervező F Exhibition ajánlja fel a játékra 

(https://www.facebook.com/F.Exhibition/) 

- nyeremény 1 db családi belépőt ajánlunk fel, melynek értéke: 6950 Ft 

- a családi belépő 2 felnőtt és 2 gyermek belépésre jogosít 

Egyéb verzió nem jöhet szóba, ha több felnőtt vagy több gyermek érkezik, nekik jegyet kell 

váltani; ha kevesebb, a fennmaradó ingyenes belépő elveszik, nem lehet elvinni, átruházni, 

pénzre váltani. 

A nyereményjáték ideje:2019. április 12. péntek 12.00 - 2019.április 17. 20.00 
A sorsolás napja: 2019. április 18. 12.00 
 

RÉSZVÉTEL, A JÁTÉK MENETE 

 

- a játékban 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt 

- a játékkérdésre adott választ kommentben írják meg a játékosok 

- a nyereményjátékban való részvételnek nem feltétele a lájkolás, a megosztás 

- a nyertest a játékot indító weboldal/közösség a helyesen válaszolók közül kisorsolja, 

nevét a sorsolást követően közzéteszi, és felkéri a kapcsolatfelvételre 

- ha az első nyertes nem jelentkezik 48 órán belül, új nyertest sorsolunk 

- az a nyertes, aki nem veszi fel a kapcsolatot 48 órán belül, elesik a nyereményétől, 

kompenzációra, reklamálásra nincs lehetőség 

- a szervező kizárja a nyereményjátékból azt a játékost, akinek a megadott személyes 

adatai nem valósak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a 

szabályzatban írt feltételeknek. Téves adatszolgáltatásból eredően a szervezőt 

felelősség nem terheli. 

 

NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 

 

- a belépőt a nyertes a helyszínen válthatja be, melyhez igazolnia kell magát (saját 

nevére szóló, bármilyen fényképes igazolvánnyal) 

- a belépő nem vihető el, más személyre át nem ruházható, nem cserélhető be egyéb 

programra, nem váltható pénzre 

- a nyeremény beváltásának lehetősége a nyereményjáték zárását követő 3. naptól 

egészen a kiállítás zárásáig, 2019. május 26-ig él 

 

EGYÉB TUDNIVALÓK 

 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelenszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy 

megszüntesse. 

 



A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli 

személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket az F Exhibiton 

viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények 

alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és 

felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest 

terhelik. 

 

 

ADATVÉDELEM 

 

A nyereményjátékban résztvevők személyes adatait (nevét, elérhetőségét, email címét) a játék 

ideje alatt az európai adatvédelmi jogszabály (GDPR) szerint kezeljük. Az F Exhibition a 

nyereményjáték végén a nyertes által megadott adatokat csak a kapcsolatfelvétel idejére veszi 

igénybe, a nyeremény átvételét követően a nyertes személyes adatait, elérhetőséget 

véglegesen törli, saját adatbázisában nem őrzi meg, marketingcélokra nem használja fel, 

harmadik félnek nem adja át. 

 

Budapest, 2019. március 20. 


