VOLT ANYÁK NAPI FACEBOOK-OS
JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A jelen Részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a VOLT Fesztivál
Anyák Napi Facebook-os Játékban (a továbbiakban: Játék) történő részvétel feltételeit.
I.

A Játék szervezője

A Játék szervezője a 2019. évi VOLT Fesztivál tulajdonosa, a Sziget Kulturális Menedzser
Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz.
23796/58., Cg. 01-10-049598, adószáma: 26189905-2-41, a továbbiakban: Szervező).
II.

Részvételi feltételek

A Játékban részt vehet bármely 16. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban:
Játékos).
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb
közvetlen közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint a felsoroltak Ptk. (2013. évi V. törvény) szerinti közeli hozzátartozói.
III.

A Játékra történő jelentkezés

A
Játékra
jelentkezni
a
VOLT
Fesztivál
Official
Facebook
oldalon
(https://www.facebook.com/pg/VOLTFesztival/) (a továbbiakban: Honlap) lehet, a Játékosról
és édesanyjáról, illetve a Játékosról és gyermekéről vagy gyermekeiről készült képfelvétel
feltöltésével. A Játékos a jelentkezéssel egyidejűleg úgy nyilatkozik és kifejezetten szavatol
azért, hogy a képfelvételen látható személyek (vagy törvényes képviselőjük) beleegyezésüket
adták a jelentkezéshez, így a képfelvétel feltöltéséhez és a jelen Szabályzatban foglalt
mindennemű felhasználásához, valamint a megadott személyes adatoknak a Játékhoz tartozó
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.
A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten kijelenti és feltétlen szavatosságot
vállal azért, hogy minden egyes, a feltöltött képfelvételen szereplő személy önkéntesen és
kifejezetten hozzájárult a jelentkezéshez, így személyes adataik megadásához, valamint
személyes adataiknak és képmásuknak a jelen Szabályzatban, illetve a Játékhoz kapcsolódó
Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt felhasználáshoz. Ezen jogszavatosság alapján a Szervezőt
semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli sem a Játékossal, sem egyéb harmadik
személyekkel szemben, így akár harmadik személy által támasztott bárminemű igényért a
Játékos közvetlenül maga áll helyt, és a Szervező felelőssége ebben a körben kizárt. A Játékos
szavatosságvállalására és közvetlen helytállási kötelezettségére figyelemmel a Szervező
bármely harmadik személyt a jelen bekezdésben meghatározott körben támasztott igénnyel
jogosult – a közvetlen helytállási kötelezettségről szóló tájékoztatással – a Játékoshoz
irányítani.
A Játék közép-európai idő szerint 2019. május 3. 15:20 órától 2019. május 5. 23:59 óráig tart,
így ezen időintervallumban lehetséges a Játékra történő jelentkezés is. A Játékra való
jelentkezéshez a Játékosnak a Honlapra fel kell töltenie egy, a Játékost és édesanyjt vagy a
Játékost és gyermekét vagy gyermekiet ábrázoló képfelvételt.
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A Szervező felhívja a figyelmet, hogy érvénytelen az a jelentkezés, mely esetében a feltöltött
képfelvétel 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 sérti, mások személyiségi vagy szerzői jogait sérti, vagy amelynek minősége
nem megfelelő (homályos), illetve amely a Szervező szubjektív megítélése alapján nem
megfelelő. A Szervező az ilyen képfelvétellel nevező Játékos jelentkezését a Játékból
kizárhatja, a képfelvételt a Honlapról eltávolíthatja.
IV.

A Játék értékelése, a nyertesek kiválasztása

A Honlapra feltöltött képfelvételek közül a Szervező egyes munkatársaiból álló zsűri 2019.
május 6-án kiválaszt 4 nyertest. A kiválasztás szempontja a zsűri szubjektív értékítélete a
feltöltött képfelvételekről.
V.

Díjak

A nyertesek egy darab 2019. évi Telekom VOLT Fesztivál VIP jegyet és egy darab VOLT
Fesztivál ajándékcsomagot nyernek.
A nyeremény átvételéhez vételéhez a nyertes Játékosoknak meg kell adniuk teljes nevüket,
illetve email címüket.
VI.

Értesítés a díjakról

A Szervező a nyertes Játékosokat a Játék időtartamát követően, 2019. május 7-ig értesíti a
Honlapon, illetve a Facebook-on küldött üzenetben.
A díj készpénzre történő átváltására nincs lehetőség. A Játékos nem jogosult követelni a
Szervezőtől, hogy a díjat készpénzre, illetve más díjra, vagy ajándéktárgyra váltsa át.
VII.

Felelősségi kérdések

A Játékosok az általuk tévesen vagy jogosulatlanul szolgáltatott adatok megadásából, vagy a
postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi jogkövetkezményt maguk
viselik. Az adatok helyességét a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel
kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben
kizárólag a Játékost terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban
való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért,
veszteségekért. A Játékos, valamint a feltöltött képfelvételen szereplő személyek a Játékban
történő részvétellel kifejezetten lemondanak a Játék lebonyolításával, a díjjal, a győztesekkel,
más csapattagokkal 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
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meghibásodással vagy
következményeiért.

kimaradással)

összefüggésben

keletkezett

hibákért

és ezek

A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül
módosítani.
Kérjük, hogy a Játékra való jelentkezés előtt figyelmesen olvassa el a Játékkal
kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatót!
Budapest, 2019. május 3.
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