Goldenfeszt Díjátadó Játék
JÁTÉKSZABÁLYZAT
A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A Goldenfeszt Díjátadó Játék (a továbbiakban: "Játék") szervezője és lebonyolítója az
Majdnem Híres Bt. (cégjegyzékszám: 13-06-069158, székhely: 2120 Dunakeszi, Szegfű utca
18. b. ép.), a továbbiakban: "Szervező".

A JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A Játékban résztvevő személyek
A Szervező által szervezett online Játékon azok a magyarországi lakcímmel rendelkező
természetes személyek vehetnek részt, a továbbiakban: "Játékos", akik a jelen Szabályzatban
foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:



a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és mindezek közeli
hozzátartozói
a Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és mindezek közeli
hozzátartozói

A JÁTÉK LEÍRÁSA
A Játék időtartama: 2016.10.10. - 2016.10.25.
A Játékon való részvétel módja
A Játék a goldenfeszt.hu oldalán érhető el.
A Játék ideje alatt a goldenfeszt.hu oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni
a Játékban abban az esetben, ha a szavazáson részt vesz - e-mail címe megadásával.
A Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat.
Egy e-mail címről érkező szavazó csak egyszer szerepel a sorsolásban.

NYEREMÉNY, SORSOLÁS, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

A Játék nyereménye: 1 db. páros belépő a Goldenfeszt Díjátadó eseményre
A Játék sorsolása
A sorsolás 2016. 10.26.-án 12 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő
számítógépes programmal, a Majdnem Híres Bt. 3 tagjából álló sorsolási bizottság előtt,
melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
A sorsolás során 5 nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra.
A nyertes Játékos azon személyek közül kerül kisorsolásra, akik szavaztak a legjobb
fesztiválokra a goldenfeszt.hu oldalán

A Nyertes értesítése
A nyertes Játékost a Szervező a sorsolást követően haladéktalanul, közvetlenül, e-mailben
értesíti a Játékos által a Játék során megadott email címen keresztül. Amennyiben a nyertes
Játékos a nyereményről szóló e-mail értesítés kiküldését követően három (3) napon belül
nem válaszol (e-mailen), tehát a kapcsolatfelvétel a nyertes Játékossal meghiúsul, úgy a
nyeremény a pótnyertest illeti meg.

A nyeremény átvétele
A nyeremény átadása a Goldenfeszt Díjátadó rendezvényen (Akvárium, Budapest, 1051
Erzsébet tér 12.) személyesen történik.
A Nyertes a nyeremény átvételéről egy átvételi jegyzőkönyvet ír alá, melyben a személyes
adatait (pontos név, születési név, anyja neve, születési dátum, születési hely, adóazonosító
jel, lakcím) megadja.
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a
nyereményét a jelen Játékszabálynak megfelelően átvegye. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való
átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

FELELŐSSÉG
Az Majdnem Híres Bt. vállalja, hogy kifizeti a nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen
közvetlenül felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulékokat.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Majdnem Híres
Bt. és a Játékos kötelesek együttműködni.
A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható.
A nyeremény átadásával kapcsolatosan felmerülő költségeket – mint például a nyeremény
átadási helyszínére történő utazás költségeit – a nyertes viseli.

ADATKEZELÉS
A Játék keretén belül a Játékos által megadott adatokat a Szervező abból a célból kezeli,
tartja nyilván és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét és pótnyertesét meghatározza, és a
Nyereményt a nyertesnek vagy a pótnyertesnek átadja.
A Játékos e-mail címe megadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy a fintechradar.hu oldal
hírlevelet küldjön részére. A Játékos a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat.
A Játék során bekért adatokat a Szervező harmadik fél számára nem adja tovább.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A játékos részéről az e-mail cím megadása egyben nyilatkozattételnek minősül arra
vonatkozóan, hogy a jelen játékszabályzatot teljes egészében megismerte és maradéktalanul
elfogadja, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező
nyilvánosságra hozza, a nyereményátadásról kép- és írott anyag készülhet.
A Játék alkalmával megadott adat valódiságáért a Játékos felel.
A Játékban történő részvétel díjmentes, azonban a részvételhez szükséges internet hozzáférés
és használat feltételeiről és költségeiről a résztvevők saját maguk gondoskodnak.

Budapest, 2016. 10. 09.

