ÉS NYERJ!
A BISTORANT PROMÓCIÓS JÁTÉKSZABÁLYZATA
– 2017. december 1. napjától hatályosan –

A Yourhouse Korlátolt Felelősségű Társaság (6720 Szeged, Kelemen L. u. 7.; Cg. 06-09-014335),
mint a BISTORANT Bistro Restaurant Winebar Szeged (6720 Szeged, Oroszlán u. 8.) (a továbbiakban „BISTORANT Szeged”) üzemeltetoje (a továbbiakban „Szervező”) promóciós játékot indít.

A promóciós játék időtartama 2017. február 1. napjától 2017. december 22. napjáig tart.
A NYEREMÉNY
Az adott hónapban a promóciós játékban részt vevők között kisorsolásra kerül 4×25 000 Ft
értékű, a BISTORANT Szeged étteremben az átvételtől számított 1 hónapig felhasználható utalvány. Az utalványok a nyeremény átvételétől számított 30 napon belül
használhatóak fel.
A nyeremény átvételének feltétele az e-mailben elküldött azonosítószámú, a vásárlást
igazoló blokkfelmutatása.
A játékban való részvétel feltételei a következők:
A promóciós játékban történő részvétel feltétele a játék időtartama alatt a BISTORANT Szeged
Facebook oldalán található poszt like-olása, valamint a feltett kérdésesek megválaszolása kommentben: Tippeld meg, hogy hány férőhelyes a BISTORANT Szeged rendezvényterme, valamint
VIP terme!
A promóciós játékba benevezhet minden 14. évét betöltött természetes személy.
A játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és
azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő
cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
A promóciós 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.
A promóciós játékban való részvétellel a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a promóciós játékkal összefüggésben, a Facebookon megtalálható, vagy e-mailben megadott személyes
adatait (név, lakcím, születési idő, telefonszám, e-mail cím) kezeli.

A résztvevő a promóciós játékban való részvétellel elfogadja a játékszabályzatot. Tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező marketingtevékenysége
céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
A résztevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a résztvevő részére az általa megadott e-mail címre marketing célú megkereséseket, ajánlatokat (hírlevél) küldjön. Ezekről a résztvevő bármikor
leiratkozhat a hírlevelekben található leiratkozás linkre kattintással vagy a hírlevélben feltüntetett e-mail címre küldött erre vonatkozó kifejezett kéréssel.
A Szervező a nyerteseket sorsolás keretében választja ki az alábbiak szerint:
A tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Szervező a tárgyhónapban leadott nevezések (tippek)
közül online sorshúzással, a commentpicker.com Facebookba beépülő moduljának segítségével
választja ki a nyerteseket, valamint tartalék nyerteseket.
A nyerteseket a Szervező e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről, valamint a
nyertes nevét a Szervező honlapján és Facebook-felületén közzéteszi a tárgyhónap 10. napjáig.
2017. december hónapban a nyereményjáték 2017. december 22. napjáig tart. A Facebookon leadott nevezések közül a nyertesek és a tartalék nyertesek kiválasztását, valamint értesítését a
Szervező 2017. december 24. napjáig végzi el.
Abban az esetben, ha a nyertes nem jelez vissza a magadott e-mail címre küldött megkeresésre, akkor a Szervező a kapcsolatfelvételtől számított további öt (5) naptári napon belül újabb
kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre e-mail, illetve telefonos megkeresés útján.
Amennyiben a nyertes a második eredménytelen kapcsolatfelvételt követő öt (5) naptári napon
belül sem jelentkezik, vagy a játékszelvényen feltüntetett, a vásárlást igazoló blokkot nem tudja
bemutatni, úgy a Szervező nem kísérel meg több kapcsolatfelvételt, ez esetben a tartalékszelvényen feltüntetett résztvevő válik jogosulttá a nyereményre, akit a Szervező a fentiekkel azonos
módon értesít. A játék szervezője az utalványokról nyilvántartást vezet.
A nyeremény átvételéről képfelvétel, illetve rövid hang- és filmfelvétel készülhet. A nyeremény
átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége a nyertes játékost terheli.
A nyeremény átruházható, azonban készpénzre vagy bármilyen egyéb jutalomra nem váltható át.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
• a neki küldött e-mail üzenetre 10 naptári napon belül nem válaszol, és/vagy nem veszi át a
nyereményt;
• az e-mailben megadott azonosítószámú, vásárlást igazoló blokk eredeti példányát a Szervezőnek nem tudja felmutatni;
• egyértelműen bizonyítható, hogy a promóciós játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja;
•jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.
A Szervezők felelőssége
A Szervező kizárja a felelősségét azért, amennyiben a nyereményért a nyertes résztvevő nevében más olyan személy jelentkezik, illetve azt más olyan személy veszi át, aki a nyertes részére
a Szervező által megküldött a nyertest azonosító adatokat a Szervezővel közölte.
A promóciós játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.
A résztvevő a promóciós játékra történő nevezéssel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a részvevő a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást
emel, a promóciós játékban nem jogosult részt venni, illetve a promóciós játékból automatikusan
kizárásra kerül.
Szeged, 2017. december 1.

