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VOLT LOVE! 

VERSENY 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 

 

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg a „VOLT 

LOVE!” elnevezésű Facebook promóciós versenyen (a továbbiakban: „Verseny”) történő 

részvétel feltételeit. 

I. A Verseny szervezője  

A Verseny szervezője a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58.; cégjegyzékszám: 

01-10-049598;  adószáma: 26189905-2-44; a továbbiakban: „Sz    z ”).  

II. A Versenyen való részvétel feltételei 

 

A Versenyen azok a 16. életévüket betöltött korlátozottan cselekvőképes, valamint 18. 

életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar 

állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel, valamint személyazonosító 

igazolvánnyal rendelkeznek. 

 

A Versenyen nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek, 

valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 

 

A Versenyen résztvevő személy (a továbbiakban: „V  s nyz ”) a Versenyen történő 

részvételével minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat 

rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.  

A Facebook profil vagy a Verseny során feltöltött kép Versenyző általi vagy maga a 

Facebook általi törlése a hozzájárulás visszavonásának és így a Versenyből való kilépésnek 

minősül. 

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a Díjak átadásához megadott hozzájárulás 

visszavonása a Díjak átadása előtt történik, a Díjak a Versenyző részére nem kerülnek 

átadásra.  

A Versenyzőt terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek 

megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így 

többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése). 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

Versenyt - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy 

befejezze. A Szervező jogosult bármely Versenyzőt a Versenyből kizárni, különösen, ha a 

Verseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha 

valamely Versenyző a Verseny lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely 

https://www.google.hu/maps/place/1025+Budapest+Ruth%C3%A9n+utca+8.+B.+%C3%A9p.+
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módon rosszhiszeműen jár el. A Verseny esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, a 

szabályok módosításáról szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Telekom VOLT Fesztivál 

hivatalos Facebook oldalán, a Versenyzők felelőssége, hogy ezekről megfelelően 

tájékozódjanak.  

 

A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Szervező Facebook felületein 

elhelyezett utasításokat, információkat kell irányadónak tekinteni. 

III. A Verseny időtartama 

A Verseny 2020. február 14. 0 óra 1 perc és 2020. február 16. 23 óra 59 perc között kerül 

lebonyolításra azzal, hogy a Szervező az időtartam módosításának jogát fenntartja. 

IV. A Verseny menete 

 

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Telekom VOLT Fesztivál hivatalos 

oldalát, amely a https://www.facebook.com/VOLTFesztival/ alatt található. A Versenyen az a 

természetes személy vesz részt, aki a Verseny időtartama alatt nyilvános Facebook profillal  

általa készített, róla és szerelméről készült kreatív páros fotót (a továbbiakban: „Fénykép”) 

tölt fel Szervezőnek a VOLT LOVE Versenyre felhívó Facebook poszt alatt. Egy Versenyző 

legfeljebb 1 darab Fénykép feltöltésére jogosult. Emellett a Versenyen győztes kizárólag az a 

személy lehet, aki 2020. február 14-én a 2020. évi Telekom VOLT Fesztiválra „Páros 4napos 

+ nyitónap VIP bérlet” vagy „Páros 4napos + nyitónap VIP diákbérlet” elnevezésű bérletet a 

Szervezőtől, illetve annak hivatalos jegyterjesztőitől online vásárolt.  

A Fényképet feltöltő személy a feltöltéssel felelősséget vállal arra, hogy a Fényképen szereplő 

másik személy (vagy annak törvényes képviselője) hozzájárulását adta annak posztolásához. 

A Szervező néhány ilyen nyilvánosan közzétett Fényképet kommunikációs célra fel kíván 

használni hivatalos weboldalán, illetve Facebook, valamint Instagram oldalán, illetve videó 

készítésére. (A Fénykép kiválasztása nem jelent egyértelműen Díjra való jogosultságot.) Az 

így felhasználni kívánt Fényképek jogosultjaival a Szervező Facebookon veszi fel a 

kapcsolatot és kéri hozzájárulásukat a felhasználáshoz.  

A Szervező felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a kiválasztott Fényképen 16. életévét 

betöltött, de 18. életévét be nem töltött személy szerepel, úgy a Fénykép felhasználására 

vonatkozó szerződés megkötéséhez a 16 vagy 17 éves személy törvényes képviselőjének 

hozzájáruló nyilatkozata szükséges.  

 

A Fénykép fentiek szerinti megosztása a Versenyen való részvételre történő jelentkezésnek és 

a jelen Szabályzat elfogadásának minősül.  

Kizárásra kerül az a Fénykép, mely különösen, de nem kizárólag agresszív hangvételű; 

obszcén, pornográf vagy szexuális tartalmú; vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő 

elemet tartalmaz; másokat faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb 

hovatartozásuk miatt vagy bármilyen egyéb módon sért; mások személyiségi vagy szerzői 

jogait sérti, vagy amely a Szervező szubjektív megítélése alapján nem felel meg a Verseny 

koncepciójának. 

https://www.facebook.com/VOLTFesztival/
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Amennyiben a Fénykép nem felel meg a jelen IV. pontban írt előírásoknak, a Versenyen nem 

vesz részt és a Versenyző kizárásra kerül. 

V. A Verseny Győztese 

A Szervező 2020. február 19-ig választja ki a legkreatívabb szerelmes Fényképet. A Szervező 

1 darab ilyen Fényképet választ ki. A választott Fényképet feltöltő Versenyző (a 

továbbiakban: „Győztes”) jogosulttá válik a jelen Szabályzatban megállapított Díjakra (a 

továbbiakban: „ Díjak”).  

Amennyiben a Győztes a Díjak átvételéhez szükséges valamely kötelezettségét (így a VII. 

pontban foglalt adatszolgáltatás kötelezettségét) a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy 

a Díjak átvételét visszautasítja, a Szervező újabb Győztest választ. 

A Szervező a Győztessel és vendégével a Díjak felhasználása során kép-és hangfelvételeket 

kíván készíteni, melyeket promóciós, kommunikációs célra fel kíván használni hivatalos 

weboldalán, illetve Facebook, valamint Instagram oldalán. A Szervező a Győztes és vendége 

e bekezdésben írtakhoz való hozzájárulását e-mailben kéri. A Szervező felhívja a figyelmet, 

hogy amennyiben a Győztes vagy vendége 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött 

személy, úgy a kép-és hangfelvétel felhasználására vonatkozó szerződés megkötéséhez ezen 

személy törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 

 

VI. Díjak 

A Győztes a következő Díjakra válik jogosulttá: 

- Szállás 2 fő részére 5 éjszakára Sopron romantikus belvárosában a Hotel Palatinusban, 

- 2 fő részére szóló romantikus városnézés a Sopron Régió Turisztikai Központ 

idegenvezetőjével Taschner Tamással, a túra egy pezsgős koccintással zárul a 

Tűztorony tetején, 

- 2 fő részére szóló csokoládé kóstolás a Harrer Csokoládé Műhelyben, 

- 2 személyes gyertyafényes vacsora az Erhardt étteremben, 

- 2 db a Telekom VOLT Fesztivál óriáskerekére szóló jegy, 

- 2 fő részére backstage túra a Telekom VOLT Fesztiválon, 

- 2 fő részére koktél a Telekom VOLT Fesztiválon, 

- 2 fő részére vacsora a Telekom VOLT Fesztiválon, 

- 2 fő részére Telekom VOLT Fesztivál merch csomag. 

 

A Díjak másra át nem ruházhatók, tehát azok egyik felhasználójának mindenképp a 

Győztesnek kell lennie. A Díjak készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a 

Győztes, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a Díjakat készpénzre vagy más 

ajándéktárgyra, más jegyre, élményre váltsa át.  

A Szervező az itt felsorolt Díjakon túl további díjakat, nyereményeket a Versney keretében 

nem ad át.  
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VII. Értesítés, Díjak átvétele 

A Győztest a Szervező 2020. február 19-ig Facebookon a Versenyre felhívó poszt alatti 

kommentben, valamint privát üzenetben értesíti. Az értesítéstől számított 2 naptári napon 

belül a Győztes köteles az általa vásárolt „Páros 4napos + nyitónap VIP bérlet” vagy „Páros 

4napos + nyitónap VIP diákbérlet” elnevezésű bérlet voucherének a számát a Szervező 

részére megküldeni abból a célból, hogy a Szervező a jelen Szabályzat feltételének történő 

megfelelést és így a Díjakra való jogosultságot ellenőrizni tudja.  

A Díjak átadásának további feltétele, hogy a Szervező Facebook oldalon történő 

megkeresésére a Győztes a nevét, az e-mail címét, telefonszámát és a szállítási címét a 

kapcsolatfelvételt követő 10 naptári napon belül (azaz február 29-ig) a Szervező részére 

megadja. Amennyiben a Győztes ezen határidőben az előzőekben írtaknak nem tesz eleget, 

úgy a Díjakra való jogosultságát elveszíti.  

A Szervező az online kiküldhető Díjakat e-mailben küldi el a Győztes által megadott e-mail 

címre a Győztessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. 

VIII. Felelősségi kérdések  

A Győztes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, helytelen email-cím, szállítási cím vagy 

telefonszám megadásából, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó 

valamennyi következményt maga viseli. 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 Győztest terheli.   

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Díjakra esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 

jövedelemadót és a Díjakkal kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb 

esetleges járulék összegét. A Versennyel kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a 

Győztest terhelik (például a Díj átvételének helyszínére történő utazás költségei). 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 

Versenyen való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért, 

veszteségekért. A Versenyző a Versenyen történő részvétellel kifejezetten lemond a Verseny 

lebonyolításával, a Díjakkal kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely harmadik személlyel 

szembeni igényérvényesítésről.  

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Verseny 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 Versenyt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte 

meg és nem a Facebook kezeli.  
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IX. Adatkezelés  

 

A Versennyel kapcsolatos adatkezelésekről az Európai Parlament és Tanács Általános 

Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”) 

összhangban a Szervező a https://volt.hu/hu/love weboldalon ad bővebb tájékoztatást. 

 

 

https://volt.hu/hu/love

