Játssz és nyerj! nyereményjáték augusztus 1-21.
1. A Játék szervezője
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2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó magánszemély
(továbbiakban: Játékos), aki a facebook.com weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt
módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált a facebook.com oldalon.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt
jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint
azok közeli hozzátartozói.
A Játékosok a Google űrlapjának kitöltése során rendelkezésre bocsátott adataik alapján
kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül
eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook
profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség
nem terheli.

3. A Játék menete
A Bükfürdő Thermal & Spa Google űrlapját kitöltők és beküldők között nyereményjátékot hirdet
2022. augusztus 1-től. Az űrlap kitöltésével és beküldésével lehet a Játékban részt venni. A
nyertest az űrlapok kitöltése során megadott e-mail címekből sorsoljuk ki 3 tagú sorsolási bizottság
jelenlétében.

4. A Játék időtartama
A játék 2022. augusztus 1-21. között
5. Jelentkezés a Játékra
Csak regisztrált Facebook felhasználók vehetnek részt a játékban. A játék menete című 3.
pont alatti feltételek szerint.
A részvétel önkéntes.

Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért
nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének
meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt.
A nyereményjátékban egy személy csak egyszer vehet részt. A többes részvételt a Szervező
nem veszi figyelembe, így a többes játékos a sorsoláson sem vehet részt.
6. Nyeremény
60 értékes ajándék.
7. Nyertesek kiválasztása
A kiválasztásra a játék lezárulása után kerül sor 2022. szeptember 2-án
A Szervező 60 különböző nyertest sorsol ki.
8. Nyertesek értesítése
A Szervező a Játék eredményéről az 3. pontban írt sorsolást követően értesíti a nyertest a
megadott e-mail címén. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre nem reagál 2022.
szeptember 15-ig, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a
tartaléknyertesek részére a Nyereményeket átadni.
9. A nyeremények kézbesítése
A nyereményt a Játék Szervezője e-mailben vagy postán küldi ki a nyertesek részére.
10. Felelősség kizárás
A játékmenet be nem tartásáért, és a kézbesítési késedelemért a Szervező nem vállal
felelősséget. A Játékosok a felhasználási feltételeknek nem megfelelő részvételből adódó
valamennyi következményt maguk viselik. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó
jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Facebook
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező
nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldal, illetve a Játékot
tartalmazó bejegyzés technikai okokból időszakosan nem érhető el.
11. Egyéb
A Játékos kijelenti, hogy a Facebookon megadott regisztrációs adatai megfelelnek a
valóságnak.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a marketing@bukfurdo.hu
e-mail címre.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére
a nyereményjáték ideje alatt.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe
nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with,
Facebook.

