RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
Az Őszi Esküvő Kiállítás 2021 Facebook esemény „Válaszolj helyesen egy egyszerű kérdésre és nyerj
páros belépőt az Őszi Esküvő Kiállításra” Facebook nyereményjátékhoz
1. A nyereményjáték szervezője a Miracoloso-Event Kft. (cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.
1. em. 2.), a továbbiakban Szervező.
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden olyan 16. életévét betöltött természetes személy, aki
regisztrált felhasználó a Facebookon (facebook.com) és a sorsolás időpontját (2021. október 15.
13:00) megelőzően az Őszi Esküvő Kiállítás 2021 Facebook esemény nyereményjátékot meghirdető
posztjához kommentben helyesen megválaszolja a nyereményjátékban feltett kérdést (Októberben
hányadikáig lehet kedvezményes belépőjegyet vásárolni az Őszi Esküvő Kiállításra?).
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Miracoloso-Event Kft. dolgozói, családtagjaik és közeli
hozzátartozóik (Ptk. 8:1. §), valamint azok a természetes személyek, akik a Szervező korábbi
nyereményjátékában már nyertek belépőjegyet a 2021-es Őszi Esküvő Kiállításra.
A Szervező jogosult bármely Játékost a nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a nyereményjáték
kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a
nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.
3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2021. október 7. és 2021. október 15. között kerül lebonyolításra.
4. Részvételi feltételek
A nyereményjátékban az a természetes személy vehet részt, aki


betöltötte 16. életévét,



regisztrált felhasználó a Facebookon (facebook.com),



a sorsolás időpontját (2021. október 15. 13:00) megelőzően az Őszi Esküvő Kiállítás 2021
Facebook esemény nyereményjátékot meghirdető posztjához kommentben helyesen
megválaszolja a nyereményjátékban feltett kérdést (Októberben hányadikáig lehet
kedvezményes belépőjegyet vásárolni az Őszi Esküvő Kiállításra?).

5. Nyeremények
A nyereményjátékban résztvevők a 4. pontban leírt feltételeknek megfelelően automatikusan
részt vesznek a sorsoláson, ahol 2 darab Őszi Esküvő Kiállításra szóló normál napi jegy kerül
kisorsolásra.
6. Sorsolás
A sorsolás időpontja: 2021. október 15. 13.00 óra
A sorsolás alkalmával összesen 1 nyertest sorsolunk ki.
7. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele
A nyertest Facebook üzenetben értesítjük a sorsolás napján. Az értesítést követően a nyertesnek 5
munkanap áll rendelkezésére, hogy Facebook válaszüzenetben megadjon egy e-mail címet, amelyre
a nyereményt, a 2 darab Őszi Esküvő Kiállításra szóló napi jegyet elektronikus formában a Szervező
elküldi. Ha a nyertes a megadott határidőn belül nem értesíti a szervezőt, azzal automatikusan lemond
a nyeremény átvételének jogáról.
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így
különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a nyeremény átvételére az értesítést követő 5
munkanap elteltével.
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8. A nyereményt terhelő adó
A nyereményt terhelő adókötelezettség – a kiíráskor hatályos jogszabályoknak megfelelően – a
Szervezőt terhelik, így a nyerteseknek nem keletkezik a nyereménnyel kapcsolatos adófizetési
kötelezettségük. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A Szervező nem
oszt szét a jelen Részvételi szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A
Szervező a Részvételi szabályzat 5. pontjában meghatározott nyeremény átadására kötelezhető.
9. Információ a nyereményjátékról
A nyereményjáték Részvételi szabályzata megtalálható a https://eskuvo-kiallitas-osz.hu/ oldalon.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező
felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja a Részvételi szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a
https://eskuvo-kiallitas-osz.hu/ oldalon közzéteszi.
Szervező kijelenti, hogy nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény hatálya alá.
A nyertes felelőssége, hogy a Facebook üzeneteit, valamint a Facebook válaszüzenetben megadott
email címéhez tartozó postafiókját figyelemmel kísérje a beérkező üzenetekre és az
eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítésekre vonatkozóan.
A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A
nyereményjátékban résztvevő az adatait a Szervezőnek bocsátja rendelkezésére, nem a
Facebooknak. A résztvevő által megadott információk csak adminisztráció céljára lesznek
felhasználva. A Facebook nem vesz részt a nyereményjáték szervezésében, ezért a
nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a
nyereményjátékból eredő kötelezettségek alól.

Budapest, 2021. október 7.

Miracoloso-Event Kft.
Szervező
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