A VOLT VALENTIN NAP PÁROS BÉRLET NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS
LOVE CABIN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) határozza meg a „VOLT
Valentin Nap Páros VIP Bérlet” megnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban „Páros
VIP Bérlet Nyereményjáték”) és „VOLT Valentin Nap Love Cabin” megnevezésű
nyereményjátékban (a továbbiakban „Love Cabin Nyereményjáték”) történő részvétel
feltételeit (a Páros VIP Bérlet Nyereményjáték és a Love Cabin Nyereményjáték a
továbbiakban együtt „Játék”).
1.

A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01 10-049598,
adószáma: 26189905-2-44, a továbbiakban „Szervező”)
A Játékban résztvevő személy (a továbbiakban „Játékos”) a Játékban történő részvételével
minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat és a Játékhoz tartozó
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban
foglaltakat.
A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül
módosítani.
2.

Részvételi feltételek

A Játékban bármely természetes személy részt vehet Játékosként, aki érvényes útlevéllel vagy
személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik és elmúlt 18 éves. A Love Cabin
Nyereményjátékban való részvétel további feltétele, hogy Játékos 2022. február 14. napján
páros bérletet vásároljon a 2022. évi VOLT Fesztiválra.
A Játékban Játékosként nem vehetnek részt a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő
egyéb közvetlen közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
A Szervező mindemellett kizárja a Játékból azt, aki a Játék tisztességes lebonyolítását
bármilyen módon veszélyezteti.
3.

A Páros VIP Bérlet Nyereményjáték
3.1. A Páros VIP Bérlet Nyereményjáték időtartama
A Páros VIP Bérlet Nyereményjáték közép-európai idő szerint 2022. február 11.
12.00 óra és 2022. február 13. 14.00 óra között kerül lebonyolításra azzal, hogy a
Szervező az időtartam módosításának jogát fenntartja.
3.2. A Páros VIP Bérlet Nyereményjáték menete
A Szervező az Instagram és Facebook felületein közzétett posztban hívja fel a
Játékosok figyelmét a Páros VIP Bérlet Nyereményjátékra. A Páros VIP Bérlet
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Nyereményjátékban az a személy vesz részt, aki a Facebook vagy Instagram
posztban írt feladatot az ott meghatározottak szerint teljesíti. A Játékos feladata,
hogy jelölje meg (taggelés útján) szerelmét a Szervező által meghatározott módon.
Amennyiben a Játékos rajta kívül álló harmadik személyt felismerhető módon
megjelöl vagy fényképet tölt fel és a fényképen a Játékoson kívül további személy
is szerepel, úgy a a harmadik személy megjelöléséhez vagy a fényképnek Páros
VIP Bérlet Nyereményjáték során történő felhasználásához és zsűri általi
értékeléséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezeléshez szükséges engedélyt,
illetve hozzájárulást a Játékos köteles beszerezni. Harmadik személy megjelölése
vagy fénykép közzététele esetén úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a harmadik
személy megjelöléséhez vagy fénykép Páros VIP Bérlet Nyereményjáték történő
felhasználásához, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezeléshez szükséges
valamennyi felhasználási engedéllyel és hozzájárulással rendelkezik. A Szervező
mindennemű felelőssége e tekintetben kizárt.
A Szervező felhívja a figyelmet, hogy ha a Játékos szerelmének megjelölése vagy
annak bármely eleme különösen, de nem kizárólag agresszív hangvételű, obszcén,
pornográf vagy szexuális tartalmú, vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő
elemet, esetleg tiltott önkényuralmi jelképeket tartalmaz, másokat faji, vallási,
nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt vagy bármilyen
egyéb módon sérti, mások személyiségi vagy szerzői jogait sérti, vagy amelynek
minősége nem megfelelő (homályos), illetve amely a Szervező szubjektív
megítélése alapján nem megfelelő, kizárásra kerül a Páros VIP Bérlet
Nyereményjátékból.
A Játékos szerelmének megjelölése a Játékban való részvételre történő
jelentkezésnek, illetve a jelen Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató
elfogadásának minősül.
A Szervező a Játékosok közül gépi sorsolással választja ki a nyertest (a
továbbiakban „Páros VIP Bérlet Nyertes”). A Páros VIP Bérlet Nyertes jogosulttá
válik a jelen Szabályzatban megállapított nyereményre (a továbbiakban „Páros
VIP Bérlet Nyeremény”).
Amennyiben a Páros VIP Bérlet Nyertes a Páros VIP Bérlet Nyereményre való
jogosultságát elveszíti, vagy az annak átvételéhez szükséges valamely
kötelezettségét a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy annak átvételét
visszautasítja, a Szervező gépi sorolással újabb Páros VIP Bérlet Nyertest választ.
A Páros VIP Bérlet Nyertest a Szervező Facebook, illetve Instagram posztban
hirdeti ki, 2022. február 13. napján 14:00 órakor.
3.3. A Páros VIP Bérlet Nyeremény
A Páros VIP Bérlet Nyertes a 2022. évi VOLT Fesztiválra szóló páros VIP bérletre
válik jogosulttá.
A Páros VIP Bérlet Nyeremény készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség.
Sem a Páros VIP Bérlet Nyertes, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől,
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hogy a Páros VIP Bérlet Nyereményt készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa
át.
A Páros VIP Bérlet Nyereményjáték során a Szervező a Páros VIP Bérlet
Nyereményen túl további díjat, nyereményt nem ad át.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Páros VIP Bérlet Nyereményre esetlegesen
közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Páros VIP Bérlet
Nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb
esetleges járulék összegét. A Páros VIP Bérlet Nyereményjátékkal kapcsolatosan
egyéb felmerülő költségek azonban a Versenyzőt terhelik.
3.4. A Páros VIP Bérlet Nyeremény átvétele
A Páros VIP Bérlet Nyeremény átadásának feltétele, hogy a Szervező Instagram
vagy Facebook üzenetben történő megkeresésére a Páros VIP Bérlet Nyertes a
Páros VIP Bérlet Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, email
cím) a kapcsolatfelvételt követő 3 (három) napon belül a Szervező részére megadja.
Amennyiben valamely Páros VIP Bérlet Nyertes ezen határidőben az előzőekben
írtaknak nem tesz eleget, úgy a Páros VIP Bérlet Nyereményre való jogosultságát
elveszíti.
4.

Love Cabin Nyereményjáték
3.1.

A Love Cabin Nyereményjáték időtartama
A Love Cabin Nyereményjáték közép-európai idő szerint 2022. február 14. 00.00
óra és 2022. február 14. 24.00 óra között kerül lebonyolításra azzal, hogy a
Szervező az időtartam módosításának jogát fenntartja.

3.2. A Love Cabin Nyereményjáték menete
A Szervező az Instagram és Facebook felületein közzétett posztban hívja fel a
Játékosok figyelmét a Love Cabin Nyereményjátékra. A Love Cabin
Nyereményjátékban az a személy vesz részt, aki a Love Cabin Nyereményjáték
időtartama alatt a 2022. évi VOLT Fesztiválra páros bérletet vagy páros
diákbérletet vásárol.
A Szervező a Játékosok közül gépi sorsolással választ ki egy-egy nyertest a páros
bérletet, illetve a páros diákbérletet vásárló személyek közül (a továbbiakban
külön-külön „Love Cabin Nyertes”, együtt „Love Cabin Nyertesek”). A
félreértések elkerülése végett a páros bérletet vásárló személyek közül 1 (egy) Love
Cabin Nyertes és a páros diákbérletet vásárló személyek közül is 1 (egy) Love
Cabin Nyertes kerül kisorsolásra. A Love Cabin Nyertesek jogosulttá válnak a jelen
Szabályzatban megállapított nyereményre (a továbbiakban „Love Cabin
Nyeremény”).
3.3. A Love Cabin Nyeremény
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A Love Cabin Nyeremény a 2022. évi VOLT Fesztiválra szóló kétszemélyes Love
Cabin a hozzá tartozó kempingjeggyel.
A Love Cabin Nyeremény készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a
Love Cabin Nyertesek, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a Love
Cabin Nyereményt készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.
A Love Cabin Nyereményjáték során a Szervező a Love Cabin Nyereményen túl
további díjat, nyereményt nem ad át.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Love Cabin Nyereményre esetlegesen
közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Love Cabin Nyereménnyel
kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék
összegét. A Love Cabin Nyereményjátékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő
költségek azonban a Játékost terhelik.
3.4. A Love Cabin Nyeremény átvétele
A Szervező a Love Cabin Nyertesek kisorsolását követő 30 (harminc) napon belül a
jegyvásárlás során használt email címre küldött értesítés útján tájékoztatja a Love
Cabin Nyerteseket a Love Cabin Nyereményről, az annak felhasználását lehetővé
tevő voucher egyidejű megküldésével.
5.

A Játék jogi jellege
A Játék a Páros VIP Bérlet Nyeremény és a Love Cabin Nyeremény tekintetében
ajándéksorsolásnak nem minősülő nyereményjátéknak minősül.

6.

Felelősségi kérdések
Amennyiben a Játék során visszaélés, vagy annak gyanúja merül fel, a Szervező
fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést
elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét
kizárja.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatok megadásából, vagy a postafiókjuk
levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az
adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a
felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a
Játékosokat terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Játékban való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért,
veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék
lebonyolításával, a Páros VP Bérlet Nyereménnyel, a Love Cabin Nyereménnyel, a Páros
VIP Bérlet Nyertessel, a Love Cabin Nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, vagy
bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a szerzői jogi jogsértésért való minden felelősségét kizárja.
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A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel
továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai
meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek
következményeiért.
A Páros VIP Bérlet Nyereményjátékot a Facebook, valamint az Instagram semmilyen
formában nem támogatja, azt nem a Facebook vagy az Instagram rendelte meg és nem a
Facebook vagy az Instagram kezeli.
7.

Adatkezelés
Kérjük, hogy a Játékra való jelentkezés előtt figyelmesen olvassa el a Játékkal
kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatót!

Budapest, 2022. február 10.
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