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LENNY KRAVITZ HÉTVÉGE 

NYEREMÉNYJÁTÉK 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 

 

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

Kravitz hétvége” elnevezésű Facebook promóciós nyereményjátékban (a továbbiakban: 

„Játék”) történő részvétel feltételeit. 

I. A Játék szervezője  

A Játék 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  v z ”).  

II. A Játékban való részvétel feltételei 

 

A Játékban 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 Játékban 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 Játékban résztvevő személy (a továbbiakban: „Játékos”) a Játékban történő részvételével 

minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára 

nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.  

A Facebook profil Játékos általi vagy maga a Facebook általi törlése a hozzájárulás 

visszavonásának és így a Játékból való kilépésnek minősül. 

A Játékost 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 

Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy befejezze. 

A Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán 

visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a 

Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A 

Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, a szabályok módosításáról szóló 

értesítést a Szervező közzéteszi a Telekom VOLT Fesztivál hivatalos Facebook oldalán, a 

Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.  

https://www.google.hu/maps/place/1025+Budapest+Ruth%C3%A9n+utca+8.+B.+%C3%A9p.+
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A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Szervező Facebook felületein 

elhelyezett utasításokat, információkat kell irányadónak tekinteni. 

III. A Játék időtartama 

A Játék 2020. március 08. 19 óra 01 perc és 2020. március 10. 14 óra 00 perc között kerül 

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

IV. A Játék menete 

 

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

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

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

Szervező jelen Játékra felhívó Facebook posztja alatt válaszol a Szervező következő 

kérdésére: M lyik ism   södd l tudnál a l g sl gnagyobbat bulizni Lenny Kravitzre? Egy 

Játékos legfeljebb 1 darab választ adhat hozzászólás formájában.  

A kérdésre hozzászólás formájában történő válaszadás a Játékban való részvételre történő 

jelentkezésnek és a jelen Szabályzat elfogadásának minősül.  

Kizárásra kerül az a Játékos, akinek válasza 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 

Játék koncepciójának. 

V. A Játék Nyertese 

A Szervező 2020. március 10-én a jelen Szabályzatnak megfelelően adott minden egyes 

hozzászóláshoz azt a sorszámot rendeli, ahányadik helyen adott hozzászólás a Játékra felhívó 

poszt alatt megjelent.  A Szabályzatnak nem megfelelően, - vagyis nem a posztban szereplő 

kérdésre - adott válaszokat a Szervező a számozás során figyelmen kívül hagyja. A Szervező 

a kiosztott sorszámok közül 1 darabot sorsol ki a véletlenszerűség elvének megtartásával.  A 

Nyereményre az a Játékos lesz jogosult, aki a kihúzott számnak megfelelő sorszámú, a jelen 

Szabályzatnak megfelelő választ adta.  

A kisorsolt választ adó Játékos (a továbbiakban: „Nyertes”) jogosulttá válik a jelen 

Szabályzatban megállapított Nyereményekre (a továbbiakban: „ Nyeremények”).  

Amennyiben a Nyertes a Nyeremények átvételéhez szükséges valamely kötelezettségét (így 

az átadáshoz feltétlenül szükséges adatszolgáltatás) a megadott határidőn belül nem teljesíti, 

vagy a Nyeremények átvételét visszautasítja, a Szervező 2020. március 14-ig újabb Nyertest 

sorsol. 

VI. Nyeremények 

A Nyertes a következő Nyereményekre válik jogosulttá: 

https://www.facebook.com/VOLTFesztival/
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- Telekom VOLT Fesztivál fesztiválpóló 

- Telekom VOLT Fesztivál fesztiválkulacs 

- Telekom VOLT Fesztivál fesztiválsapka 

- Telekom VOLT Fesztivál fesztivál-vászontáska 

 

A Nyeremények nem átruházhatók. A Nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs 

lehetőség. Sem a Nyertes, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a 

Nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.  

A Szervező az itt felsorolt Nyereményeken túl további díjakat, nyereményeket a Játék 

keretében nem ad át.  

 

VII. Értesítés, Nyeremények átadása 

A Nyertest a Szervező 2020. március 11-ig Facebookon a Játékra felhívó poszt alatti 

kommentben, valamint privát üzenetben értesíti.  

A Nyeremények átadásának feltétele, hogy a Szervező Facebook oldalon történő 

megkeresésére a Nyertes a nevét, az e-mail címét, telefonszámát a kapcsolatfelvételt követő 2 

naptári napon belül (azaz március 13-ig) a Szervező részére megadja. Amennyiben a Nyertes 

ezen határidőben az előzőekben írtaknak nem tesz eleget, úgy a Nyereményekre való 

jogosultságát elveszíti. A Nyertes által szolgáltatott személyes adatok adatkezeléséről 

Szervező kapcsolatfelvételkor Facebook üzenetben tájékoztatja a Nyertest. A Telekom VOLT 

Fesztivál fesztiválpóló esetében a Nyertes jogosult, de nem köteles póló méretének 

megadására. A Nyertes tudomásul veszi, hogy amennyiben méretét nem adja meg, úgy M 

méretű pólót biztosít részére a Szervező. 

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a Nyeremények átadásához megadott 

hozzájárulás visszavonása a Nyeremények átadása előtt történik, a Nyeremények a Játékos 

részére nem kerülnek átadásra.  

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyeremények átadása a 2020. évi Telekom VOLT 

Fesztivál helyszínén, annak ideje alatt történik, így a Nyertesnek szükséges a Fesztivál 

valamely napjára érvényes belépőjeggyel rendelkeznie.  Szervező a Nyertes részére a 2020. 

évi Telekom VOLT Fesztiválra belépőjegyet nem biztosít. 

 

VIII.  elelősségi kérdések  

A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, helytelen név, email-cím, vagy 

telefonszám megadásából, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó 

valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll 

módjában ellenőrizni.  zzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi 

következmény minden esetben kizárólag a Nyertest terheli.   

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó 

személyi jövedelemadót és a Nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további 

adó vagy egyéb esetleges járulék összegét. A Nyereményekkel kapcsolatosan egyéb felmerülő 

költségek azonban a Nyertest terhelik.  
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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 Nyereményekkel kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely harmadik 

személlyel szembeni igényérvényesítésről.  

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 Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte meg 

és nem a Facebook kezeli.  


