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#KOZJEGYZOKASZIGETEN
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

I. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS
1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Magyar Országos
Közjegyzői Kamara (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 16., adószáma:
18000098-1-41, a továbbiakban: „Szervező”) amely a jelen szabályzatban (a
továbbiakban: „Szabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el.
2. A Játék időtartama (lásd: III.2. pont) alatt, valamint a Játék lezártát követően
hat hónapig a Szabályzat hozzáférhető a kozjegyzotkeresek.hu weboldalon,
valamint a Játék időtartama alatt megtalálható a Sziget Fesztiválon a közjegyzői
sátorban is.
3. A Szervező bármely, Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden
tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem
kezdeményezhető. A Szervező kizárja a Játékban résztvevő személy (a
továbbiakban: „játékos”) bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény
érvényesítésének lehetőségét.
4. A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a
nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán
visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem
látott körülmények vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot
arra, hogy e feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A
Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani, illetve visszavonni.

II. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK
1. A Játékban csak olyan természetes személy játékosok vehetnek részt, akik a
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el. A játékosok a Játékban való
részvétellel elfogadják a Szabályzatot.
2. Játékosnak csak az minősül és nyertessé csak az válhat, aki a Szabályzatnak
megfelelően járt el és töltötte fel a fényképet. Minden játékos az általa feltöltött
fényképpel vesz részt a Játékban és csak az általa feltöltött fénykép
vonatkozásában minősül játékosnak. A fényképen szereplő egyéb személyek nem
minősülnek játékosnak.
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3. A Játékban nem vehetnek részt:
a) a Szervező tisztségviselői és munkavállalói,
b) az a) pontban foglalt személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói és élettársa,
c) a Szervező által, a Játékkal bármilyen összefüggésben álló tevékenységre
megbízott személyek, ha az jogi személy, úgy annak vezető tisztségviselői és
munkavállalói,
d) közjegyzők, közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek.
4. A játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy ha a Játékban nyernek, a Szervező a
nevüket és az általuk készített fényképet a kozjegyzotkeresek.hu weboldalon,
valamint a kozjegyzotkeresek.hu Facebook oldalán közzétegye.
5. A fényképen szereplő egyéb, a fénykép vonatkozásában játékosnak nem
minősülő személyek a fényképen való szereplésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy
a fényképet, amelyen szerepelnek, a Szervező a II.4. és VI.2. pont szerint
felhasználja.

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
1. A Játék időtartama a hozzá tartozó Facebook üzenőfali felhívásban és a
kozjegyzotkeresek.hu weboldalon is kihirdetésre kerül.
2. A Játék teljes időtartama: 2017. augusztus 12. - 2017. augusztus 15. A
játékosoknak ezen időtartamon belül kell a fényképeket a megfelelő módon
feltöltenie, és azt nyilvános bejegyzésként elérhetővé tenni legalább 2017.
augusztus 31-ig.
3. Eredményhirdetés: 2017. augusztus 31-ig, a kozjegyzotkeresek.hu weboldalon
és a kozjegyzotkeresek.hu Facebook oldalán közzétéve. A Szervező a nyerteseket
Facebook-on keresztül üzenetben is megkísérli értesíteni, amennyiben ezt a
Facebook beállítások lehetővé teszik a játékos részéről.

IV. A JÁTÉK MENETE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
1. A játékosnak el kell látogatnia a Sziget Fesztivál területén található közjegyzői
sátorba, ahol a jelenlévő szervezők által meghatározott instrukciók szerint
fényképet kell készítenie vagy készíttetnie magáról. A fényképen bárki
szerepelhet, de legalább egy személynek rajta kell lennie. A játékosnak a
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közjegyzői
sátorban
készült
fényképet
nyilvános
bejegyzésként
„#kozjegyzokaszigeten” hashtaggel kell feltöltenie a saját Facebook üzenőfalára
vagy Instagram oldalára. A Játék a Facebookon zajlik, így az Instagramra történő
feltöltés esetén a játékosnak kell gondoskodnia arról, hogy az Instagram oldala és
a Facebook profilja megfelelően kapcsolatban álljon egymással.
2. A Játékban való részvételhez a fenti feltételek együttes teljesítése szükséges. A
Szabályzatnak megfelelő fényképet és hashtaget feltöltő játékosok között
kerülnek kisorsolásra a nyertesek.
3. Ha a sorsolást követően bármikor kiderül, hogy kizárás alá eső személy vett
részt a Játékban és lenne nyertes, őt figyelmen kívül kell hagyni, és a helyére más
játékost kell kisorsolni.
4. A Szervező a nyertesek nevét és az általuk készített fényképet közzéteszi a
kozjegyzotkeresek.hu oldalon, valamint a kozjegyzotkeresek.hu Facebook
oldalán.
5. A nyertesekkel a Szervező megkísérli felvenni a kapcsolatot, azonban ha az
bármilyen, nem a Szervező érdekkörében felmerült akadályba ütközik, azért a
Szervező nem vállal felelősséget.
6. Ha 2017. szeptember 30. napjáig nem sikerül elérni a nyertest és ő sem
jelentkezik a Szervezőnél, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy új játékost
sorsoljon ki helyette vagy úgy tekintse, hogy nem nyerte meg senki a nyereményt.

V. NYEREMÉNY
1. A Szervező 5 db napijegyet sorsol ki a 2018-ban megrendezésre kerülő Sziget
Fesztiválra, a nyertes által kiválasztott napra.
2. Az 1. pontban meghatározott nyereményekre összesen 5 különböző játékos
kerül kisorsolásra.
3. A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatban
foglalt feltételeket vagy magát a Játékot annak időtartama alatt módosítsa vagy
megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a kozjegyzotkeresek.hu
oldalon és a kozjegyzotkeresek.hu Facebook oldalán. A játékosok felelőssége,
hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
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4. A nyeremény átadására a Szervező és a nyertes által közösen egyeztetett módon
és időpontban kerül sor azt követően, hogy a 2018 évi Sziget Fesztiválra
elérhetővé váltak a jegyek, illetőleg bérletek.

VI. ADATVÉDELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS
1. A Szervező a játék során nem gyűjt és nem kezel adatokat.
2. A Szervező a játékosok által feltöltött fényképeket egyéb marketing vagy
promóciós tevékenységéhez felhasználhatja. A játékosok nevei és az általuk
megosztott egyéb tartalom (a Játéktól független hashtag, szöveges megjegyzés,
komment stb.) nem tartozik e körbe.
3. A Szervező a VI.2. pontban foglaltakról, valamint a IV.1. és IV.2. pontban
foglaltakról a Játék helyszínén külön is tájékoztatja a játékosokat.

Budapest, 2017. augusztus 11.
Magyar Országos Közjegyzői Kamara (Szervező)
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