Mapei Tour de Zalakaros 2018 - #tdzk2018 játék

A játék szervezője

Já té kszabá lyzat

A Mapei Tour de Zalakaros 2018 - #tdzk2018 játék ” elnevezésű nyereményjáték (a
továbbiakban „Játék”) szervezője a Mapei Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2./, cégjegyzékszám:
13-09-065163, a továbbiakban: „Szervező”).
A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 éven felüli
természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. § (b)
bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos).
A Játék időtartama
A Játék 2018. 06. 15. napján kezdődik és 2018. 06. 17. éjfélig tart. A határidő után feltöltött
és megjelölt képek már nem kerülnek be a sorsolásba.
A Játék menete
1. Készíteni kell egy vagy akár több képet arról az olvasónak, hogy a Mapei Tour de
Zalakaros versenyen járt akár nézőként, akár versenyzőként. A helyszínen a színpadon
elhelyezett #mapei feliratnak látszódnia kell részben vagy egészben a képen. A képet
nyilvános facebook vagy instagram fiókba kell feltölteni és megjelölni a #tdzk2018
hashtaggel.
2. Követnie kell a mapeihungary fiókot az Instagramon!
(www.instagram.com/mapeihungary)
Ezzel
máris
nevezte
a
fotóját
a
versenybe.
A képek feltöltői közül a Szervező kisorsol 1 db nyertest és egy pótnyertest. A játékban
résztvevő játékosok közül 1 játékos nyer. A nyerteseket sorsolás útján a Szervező választja ki.
A Játékosok a képek feltöltése után hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket és az
általuk feltöltött képet a Játék keretében a Mapei Kft. közzétegye a Facebook és Instagram
oldalán. Ezen kívül felelősséget vállalnak azért, hogy az általuk feltöltött kép saját produktum
és nem stockfotó illetve nem más által készített kép.

Nyeremények
A nyertes nyereménye, 1 db Mapei ajándékcsomag.
A nyertes felhasználói nevét a Szervező az Instagramon, és a Facebook oldalán is közzéteszi és privát
üzenetben értesíti őt 2018.06.18-án. A nyertes facebook vagy instagram üzenetben tud jelentkezni a
nyereményért. Ha a nyertes a 3 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért, a Szervező
jogosult pótnyertest kihirdetni, így a nyeremény a pótnyertest illeti. Amennyiben a pótnyertes sem
jelentkezik 3 munkanapon belül, akkor a nyeremény automatikusan a szervező tulajdonában marad.

Adatkezelés
A nyereményjáték ideje alatt nem történik felhasználói adatkezelés.
Záró rendelkezések
Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, Szervező kizárja
felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a
nyereményjátékban részt vevők vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve
szolgáltatásában, avagy az Instagram oldalán merültek fel. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék
időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a
nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Mapei
Instagram és Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről
megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a
jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem
vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
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