Miskolctapolca Barlangfürdő 02.19-i éjszakai fürdőzés
nyereményjáték - Játékszabályzat
Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el! A játékban való részvétel a jelen szabályzat
automatikus elfogadását jelenti.
I.

A játék meghirdetője és szervezője a Miskolci Fürdők Kft. (3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.,
Cg. 05-09-014955). A játék elnevezése: Miskolctapolca Barlangfürdő 02.19-i éjszakai fürdőzés
nyereményjáték. A szervezés és lebonyolítás helye a Miskolctapolca Barlangfürdő (3519 Miskolc,
Pazár István sétány 1.).
A játék a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.

II.

A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy (játékos), aki jelen játékszabályzatban
foglaltakat elfogadja és a játékszabályzatnak megfelelően betartja a jelentkezési feltételeket és a játék
kiírásában megjelölt időpontokat, kivéve szervező munkatársai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1
(1) 1. és 2. pontja szerinti hozzátartozói.
III. A játék időtartama
A játék a Miskolctapolca Barlangfürdő 2022. 02.19-én a 19.00-23.00 óra között meghirdetett éjszakai
fürdőzésen résztvevők között zajlik. A jelen játék szabályzat a játék teljes ideje alatt a helyszínen, a
Miskolctapolca Barlangfürdő pénztárában, valamint az aulában található diszpécseri pultban is
hozzáférhető.
IV. A játék leírása, mechanizmusa és a nyerés feltételei
Leírás, mechanizmus:
-

-

a 2022. 02.19-i éjszakai fürdőzésen (szaunaest: 3.900 Ft/fő vagy éjszakai fürdőjegy: 3.000
Ft/fő) minden vásárló kap egy egyedi sorszámmal ellátott karszalagot
1 személy csak 1 karszalagot kaphat, ennek megfelelően csak egy sorszámmal vehet részt a
játékban.
Szervező helyszínen tartózkodó munkavállalója 2022.02.19-én 22.00 órakor Miskolctapolca
Barlangfürdő aulájában, a diszpécseri pultnál sorsolással határozza meg, hogy kik a játék
nyertesei. A nyertes sorszámot a Barlangfürdőben működő hangosbemondóba is bemondják.
Tartalék nyertest nem sorsolunk.
A nyertes beazonosítása a karszalagon szereplő sorszám alapján történik.
A nyeremény átvételére 2022.02.19-én 23.00 óráig van lehetőség a sorsolás helyszínén a
Miskolctapolca Barlangfürdő aulájában, a diszpécseri pultnál.

V. A nyeremények
A sorsoláson 3 nyereményt sorsolunk, ennek megfelelően 3 nyertes lesz:
·
·

1 db 2 fő részére szóló, páros masszázs kupon, mely az Ellipsum Strandfürdő wellness részlegén
használható fel 2022. március 31-ig.
2 üveg pezsgő

A nyereményekre vonatkozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

VI. Személyes adatok védelme
A játékban résztvevő a játék során személyes adatot nem ad meg.
VII. A Szervező jogai
Az ajándéktárgyakkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
Amennyiben a játék során visszaélés, sportszerűtlen játék (csalás) gyanúja merül fel, amely visszaélésre
adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy teljesen törölje, és
az így szerezhető nyeremény sorsolás teljesítését megtagadja vagy visszavonja.
A résztvevők elfogadják, hogy a játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A
Szervező a játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely
játékostól azonnali hatállyal megvonhatja.
VIII. Általános rendelkezések
A Játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A nyereményjátékban az összes résztvevő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) által biztosított jogokkal
rendelkezik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Info törvényben és fentiekben ismertetett jogok részletes megismerése
valamennyi résztvevő játékos érdeke. A szervező javasolja és kéri, hogy a játékban történő részvétel
esetén ismerjék meg az Info törvény vonatkozó rendelkezéseit.
A Játék ideje alatt a szervező és a résztvevők közötti esetleges jogvitákat közös megegyezéssel oldják
meg, illetve, ha ez nem lehetséges, akkor a jogvitában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
magyar bíróság dönt.
A szervező fenntartja magának a részvételi és felhasználási feltételek megváltoztatásának a jogát.
IX. Szervező elérhetőségei
Miskolci Fürdők Kft.
+36 46 560 030
sales@miskolcifurdok.hu
3519 Miskolctapolca, Pazár István sétány 1.

Miskolc, 2022. február 10.

