TÉLAPÓ EXPRESSZ JEGYVÁSÁRLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT NYEREMÉNYJÁTÉK
SZABÁLYZAT
1.

A nyereményjáték elnevezése: Nyerj wellness hétvégét a Télapó Expressz online jegyeddel

2. A nyereményjáték szervezője: Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány (székhelye: 1142 Budapest, Tatai út
95., adószáma: 8168341-2-42), továbbiakban a ’Park’.
3. A játékban résztvevők körének meghatározása:
3.1 A játékban kizárólag – a 8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső – azon természetes személyek
(a továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt a Magyar Vasúttörténeti Park
’M2 Télapó Expressz’ elnevezésű rendezvényére 2017. szeptember 25. és 2017. december 03. között online
vonatjegyet vásárolnak.
3.2 Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való
hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Pályázó
esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat
szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Pályázó törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
3.3 A játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
4. A nyereményjátékban való részvétel feltételei:
4.1 A játékban kizárólag azon Pályázók vehetnek részt, akik a pályázati kiírásnak megfelelő online vonatjegyet
vásároltak a Vasúttörténeti Park ’M2 Télapó Expressz’ rendezvényre, és az első 100 jegyvásárló között voltak.
4.2 Egy Pályázó az általa vásárolt összes jeggyel részt vehet a Nyereményjátékban, amennyiben az első 100
jegyvásároló között volt.
4.3 A fentiekre a Nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt van módja a Pályázónak.
4.4 A nyeremény sorsolásakor minden egyes megvásárolt online vonatjegy érvényes pályázatban vesz részt,
amennyiben a pályázati kiírásoknak megfelel.
4.5 Regisztráció:
4.5.1. Az online jegyvásárlás során a Pályázó az alábbi adatainak megadásával vesz részt a nyereményjátékon:
- név
- email cím
4.5.2. A fenti adatok megadásával a Pályázó elfogadja a Játékszabályzatot.
5. A játék időtartama:
5.1 A Nyereményjáték 2017. szeptember 25. napján 0 óra 00 perctől 2017. december 3. napján 23 óra 59 percig
tart.
5.2 A Szervezők nem garantálják, hogy a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lesznek megvásárolható online
vonatjegyek, azok már a Nyereményjáték vége előtt elfogyhatnak.
6. A nyertes Pályázó, sorolás, a Nyeremény és annak átvétele:
6.1 A Nyereményjáték időtartama alatt megvásárolt első 100 online vonatjegy megvásárlója körül kerül
kiválasztásra a nyertes, sorsolással.
6.2 A sorsolás időpontja: 2017. december 5. 14 óra 00 perc.
6.3 A sorsolás véletlenszerű kiválasztással történik.
6.4 A Nyeremény: A Nyereményjáték időtartama alatt az első 100 online vonatjegyet megvásárló Pályázó vesz
részt a Nyeremény sorsoláson.

6.5 A sorsoláson a Nyereményhez rendelt lehetséges nyerteseket tartalmazó adatbázisból kerül kisorsolásra a
nyeremény, egy randomizáló szoftverrel.
6.6 A Szervező a Nyeremény sorsoláson 1 db tartaléknyertes Pályázót sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válhat
jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázó számára a Nyeremény kézbesítése /átadása meghiúsult.
6.7 A Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy e-mail-en értesíti a sorsolás nyertesét, majd rögzíti pontos
adatait (név, kézbesítési cím, születési hely, születési idő), valamint tájékoztatja a nyertest a nyeremény
átvételének részleteiről.
6.8 A Szervező a sorsolás eredményét, továbbá a játék nyertesének nevét a nyeremény átadását követő 3
munkanapon belül a www.vasuttortenetipark.hu valamint a www.facebook.com/vasuttortenetipark weboldalon
hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázó neve jelenik meg. A közzétételhez a
regisztráló Pályázók a regisztráció során a játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat elfogadásával
hozzájárulnak. A Nyeremény személyes átadásáról a fentieken kívül kép- és hangfelvételt is közzétehet Szervező a
fenti honlapokon, az érintett nyertes külön hozzájárulása alapján.
6.9 Nyeremény: Családi kikapcsolódás a Zsályaligetben 4 nap/3 éjszaka, maximum 2 felnőtt és 3 gyermek (max.
14 éves) részére félpanziós ellátással, 2018. március 31-ig történő felhasználással.
SZERVEZŐ A NYEREMÉNY VONATKOZÁSÁBAN FENNTARTJA A VÁLTOZTATÁS JOGÁT.
6.10 A nyeremény kézbesítése, átvétele:
6.10.1 A nyeremény átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően, csomagküldő
szolgáltatással vagy személyes átadással kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, előre egyeztetett
időpontban, vagy kiküldés esetén az egyeztetett határidőn belül. A Pályázók vállalják, hogy nyerés esetén
jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy
nyereményük átadása a nyertes beazonosítását követő 30 napon belül megtörténjen. A 30 napos határidőt a
nyerés napját követő naptól kell számítani. Amennyiben a határidőn belül – a Szervezőnek fel nem róható okból –
nem sikerül a nyeremény átadása/kézbesítése, arra az adott nyertes Pályázó a továbbiakban nem jogosult
(jogvesztő határidő).
6.10.2 A kiszállítás költsége a Szervezőt terheli magyarországi cím esetében. Külföldi címre kézbesítés esetén a
kiszállítás költségének viselését Szervező nem vállalja, az az adott nyertes Pályázót terheli. A kézbesítés helye alatt
a pályázó által először megadott kézbesítési címet kell érteni. A kézbesítés során a nyereményben bekövetkező
kárért vagy annak megsemmisüléséért a kézbesítő a felelős.
6.10.3 Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Pályázó a nyereményét az erre megadott határidőn belül
nem venné át, vagy a nyeremény átadása a Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul (hibás, valótlan, fals
személyi vagy lakcímadatok, többszöri sikertelen kézbesítés, személyes átvételnél a megegyezett időben és
helyen nem jelenik meg a nyertes, stb.), úgy a nyeremény a tartalék nyertes Pályázót illeti meg.
6.10.4 A Pályázó téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt felelősség nem terheli. A
nyertes Pályázó által a fentiek szerint át nem vett nyereményeket az érintett Pályázó az átvétel elmulasztását
követően nem követelheti Szervezőtől.
7. Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon pályázat vonatkozásában, amely nem felel
meg a Szervező jelen Szabályzatában meghatározott személyi és/vagy alaki feltételeknek, azaz:
- a játékban a 8. pontban meghatározott kizárt Pályázó vesz részt,
- a Pályázó pályázata nem tartalmazza a 4. pontban írtaknak megfelelően az ott meghatározott adatokat (név, email cím, érvényes jegy).
8. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont szerinti, közeli

hozzátartozó fogalma alá eső személyek). Nem vehetnek részt továbbá a játékban az annak lebonyolításában
részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
9. Felelősség kizárása:
9.1 A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való
részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek
felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre
technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos
gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges kötelezettségei megszegésének következtében
előállott károkért felel.
9.2 Szervező nem vonható felelősségre a 10. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó
következmények miatt, így különösen a Pályázók által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható,
valamint a Pályázó magatartása, a Pályázó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok megszegésével
összefüggő események miatt.
9.3 Szervező kizárja a közzétételből adódó következmények miatti felelősségét a nyertes Pályázó hozzájárulásán
alapuló, neve, elnyert nyereménye és az átadásról készült fényképükkel kapcsolatban.
10. A Nyereményjátékból történő kizárás:
10.1 A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő
Pályázót előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett
segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek
jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer
működését.
10.2 Különösen kizárhatja Szervező azt a Pályázót, aki valótlan adatok közlésével bármilyen módon félrevezeti
a többi felhasználót a játékkal kapcsolatban.
10.3 Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg
professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a Pályázó kizárást vonhatja maga
után.
11. Egyéb feltételek:
11.1 A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertes Pályázót a
nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség.
11.2 A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a nyertes
Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége).
11.3 A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves
adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles
folytatni.
11.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior
(háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.
11.5 Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt
nem fogad el.
11.6 A játék a www.vasuttortenetipark.hu és a www.facebook.com/vasutorttenetipark weboldalakon kerül
népszerűsítésre. További információk a magyarvasuttortnetipark@gmail.com e-mail címen kérhetők.
Budapest, 2017. szeptember 20.

