Süsd meg a saját beiglid! NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT
1. A játék és annak szervezője

A Félegyházi Pékség Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77., cg: 03-09-102409,
honlap címe: www.felegyhazipekseg.com, a továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot hirdet
„Süsd meg a saját beiglid!” megnevezéssel a jelen részvételi- és játékszabályzatban (a
továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”).

2. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban a Szervező, valamint a vele munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerei, munkavállalói, vezető tisztségviselői,
tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott
hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot,
és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a
Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék
lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben
a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, helyszíne, részvételi feltételei:
3.1. A Játék időtartama: 2020. november 24. 0 órától december 14. 12 óráig tart. (promóciós
időszak)

3.2. A Játék helyszíne: Instagram applikáció felülete

3.3. A Játék menete, feltételei:
A sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik fotót készítenek saját, vagy Smuczer Hanna
receptje alapján elkészített beiglijükről, vagy a Félegyházi Pékség Régimódi beiglijeiről. A fotót
Játékos feltölti a saját Instagram profiljára nyilvános Instastoryba, ott pedig bejelöli a Félegyházi

Pékség (@felegyhazipekseg) és Smuczer Hanna (@smuczer.hanna) Instagram profilját, és
használja a #regimodibeigli hashtaget.

A Játékban résztvevő Játékosok közül szubjektív alapon kerül kiválasztásra a Félegyházi Pékség
által a 8 legszebb kép, különböző Játékosoktól. A 8 kép közül kép párokat alkot a Szervező
Instagram oldalán Instastoryban, ahol szavazással döntik el az oldal követői a nyerteseket és azok
sorrendjét.

4. A nyereményjáték nyereményei:

I.

helyezett: 20.000 Ft értékben ajándékutalvány a Félegyházi Pékség üzleteibe, 1 db beigli
csomag

II.

helyezett: 10.000 Ft értékben ajándékutalvány a Félegyházi Pékség üzleteibe, 1 db beigli
csomag

III.

helyezett: 5.000 Ft értékben ajándékutalvány a Félegyházi Pékség üzleteibe, 1 db beigli
csomag

IV.

különdíj a legszebben feldíszített beiglinek: 1 db beigli csomag

A Nyeremény átruházható, készpénzre nem váltható, és abból készpénz vissza nem adható.

5. A nyertesek értesítése, a nyeremény kézbesítése:

5.1. A nyertesek értesítése: 2020. december 19-én a Félegyházi Pékség Instagram oldalán.

5.2. A nyertesek értesítése:

- A Nyertessel a Szervező Instagramon privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot.
- A Nyertes vállalja, hogy az írásos megkeresés során adatot egyeztet a Szervezővel.
- A Nyertessel a Szervező a későbbiekben egyeztetni a nyeremény átvételének módját és
helyszínét.
- Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a sorsolást követő 10
munkanapon belül, akkor 90 nap áll a Nyertes rendelkezésére, hogy Nyereményéért
jelentkezzen a Szervező központi telefonszámán (06 76 560 033) vagy e-mail címén
(info@felegyhazipekseg.hu)
- A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény átadása körében, a
Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező
kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

5.3. A nyeremény kézbesítése:

A Nyertessel a Szervező a későbbiekben egyeztetni a nyeremény átvételének módját és
helyszínét. A Nyertes a Nyereményről való részletes tájékoztatást, adatkezelési tájékoztatót és
az igénybevételre vonatkozó teendőket Instagram üzenetben kapja meg a szavazás
kihirdetésétől számított 10 munkanapon belül. A Nyertesnek 90 napja van átvenni
Nyereményét.

A Játékosok kötelesek a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve
együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget,
és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyertesekről a médiában (sajtó, televízió,
közösségi média, stb.) beszámoljon, illetve a Nyeremény (kulisszajárás) létrejöttekor kép- és
videóanyag is készülhet. Ennek során a Nyertesek neve a médiában, valamint más promóciós
és reklámcélokat szolgáló audió-, fotó- és videóanyagokban megjelenhet. A Nyertesek
személyes adatainak marketing célú felhasználása a Nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató
5.2. pontjában található.

6. A Nyereményre való jogosultság feltételei

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

- a Nyertes személyében nem felel meg a játékszabályzatban meghatározott feltételeknek;
- ha a Nyereményt nem vette át vagy nem jelentkezik Nyereményéért 90 napon belül
- ha nem lehet felvenni a Nyertessel írásban a kapcsolatot a szavazás eredményének kihirdetésétől
számított 90 napon belül;
- ha úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel
nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
- bizonyíthatóan hamis személyes adatokkal vett részt a Játékban;
- bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni
próbálta;
- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy nem fogadja el.

7. Egyéb kikötések

A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes
képviselő nyilatkozata, ill. hozzájárulása nélküli részvételéből, illetve egyéb okból történő
sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik
személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

Ha a Játékos a jelen részvételi és játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében –
nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból
kizárásra kerül.

Amennyiben a részvételi és játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi és játékszabályzatot indoklás nélkül
megváltoztassa.
A Szervező a részvételi és játékszabályzat módosítását a https://www.felegyhazipekseg.com/hirek/
susd-meg-sajat-beiglid oldalon teszi közzé.

A nyereményjátékban részt vevő személy minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan,
feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzat feltételeit, továbbá lemond a
nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel kapcsolatban a Szervezővel
szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

A Szervezőt a nyereménnyel kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli, a Szervező ezzel
kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is
figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.

A nyereményjátékban való részvétellel a részt vevő Játékos és törvényes képviselője elismeri és
kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzat
feltételeit.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A nyereményjátékban részt vevő Játékos jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul nyilvános
adatainak a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi és játékszabályzat
szerinti körben történő, a Szervező általi kezeléséhez.

A n yereményjátékkal kapcsolatos ad atk ezelés i tájék oztatón k at a https://
www.felegyhazipekseg.com/hirek/susd-meg-sajat-beiglid alatt található.

A Szervező a nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik.

Amennyiben a regisztráló Játékos nem fogadja el a jelen részvételi és Játékszabályzatot, nem adja
hozzájárulását adatainak a jelen Nyereményjáték lebonyolítása céljából a jelen részvételi és
játékszabályzat szerinti körben történő, Szervező általi kezeléséhez, felhasználásához, a
nyereményjátékban nem vehet részt.

Kiskunfélegyháza, 2020. november 23.
Félegyházi Pékség Kft.

