
Valentin napi nyereményjáték - 

Nyereményjáték Szabályzat 

Ez a nyereményjáték szabályzat a Egressy Gábor Szabadidőközpont ( https://ocsamuvhaz.hu ) 

weboldalán meghirdetett Valentin napi nyereményjátékra vonatkozik. A játék szervezője a 

Egressy Gábor Nonprofti Kft. (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. út 46 - 48.) 

 

1. A játékban résztvevő személyek 

A játékban minden Internet felhasználó részt vehet, kivéve a Egressy Gábor Szabadidőközpont 

tulajdonosait, vezető tisztségviselőit, munkavállalóit valamint közeli hozzátartozóikat. 

 

2. A játék leírása 

A játék alapja: Mindenki aki az Egressy Gábor Szabadidőközpont https://ocsamuvhaz.hu 

oldalon 2018. Január 10-től február 10-ig a Valentin napi Vacsora Varité eseményre megrendeli 

a jegyet részt vesz a nyereményjátékunkban. A sorsolás a Valentin napi Vacsora Varietén fog 

megtörténni. Minden résztvevő a saját jegyével játszik, mely egy urnába kerül. Onnan kerül 

kihúzásra a nyertes. 

 

3. A játék időtartama 

A játék 2018. Január 10-től február 10-ig tart. 

 

4. Regisztráció menete 

A Valentin napi Vacsora Varieté megrendelője közvetlenül kell, hogy regisztráljon a 

https://ocsamuvhaz.hu/programok/vacsora-variete oldalon, el kell fogadnia a nyereményjáték 

szabályzatot, és hozzá kell járulnia a személyes adatainak kezeléséhez is. A 

nyereményjátékban azok vesznek részt, akik a Valentin napi Vacsora Varietére jegyet 

rendeltek, és a helyszínen a jegyüket az urnába dobták az adataikkal együtt. A nyertesekkel 

való kapcsolatfelvételhez a kért adatok megadása elengedhetetlen, a valódiságukért a játékos 

felel.  

 

5. Nyeremények 

A Caramel Premium Resort Superior négycsillagos szálloda utalványát sorsoljuk ki. A szállodai 

utalvány tartalma: 2 éjszaka 2 fő részére fél panziós ellátással.  

https://ocsamuvhaz.hu/
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A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre nem váltható. A nyeremény után fizetendő 

SZJA, Áfa és a hatályos jogszabályok alapján fizetendő egyéb járulékok a Gulliver Travel 

Utazási Irodát terhelik. 

 

6. Sorsolás 

A sorsolás a rendezvény helyszínén és a rendezvény ideje alatt történik. 

● A sorsolás időpontja: 2018. február 14. 

 

7. Nyertesek értesítése 

A szerencsés nyertes a helyszínen értesül a nyereményről. 

 

8. Nyeremények kézbesítése 

Az utalványt a sorsoláson adunk át személyesen. Ez azt jelent, hogy aki megrendelte a jegyet a 

Valentin napi Vacsora Varietére, de nem jelent meg az eseményen, nem veheti részt a 

sorsolásban. 

A játékos köteles együttműködni a nyeremény átvételében. Amennyiben a nyeremény átvétele 

a játékos késedelme vagy hibája miatt nem valósul meg, a szervezőt semmilyen felelősség nem 

terheli. 

 

9. Adatkezelés 

A játékban való részvétellel a játékos hozzájárul ahhoz, hogy 

● személyes adatait adatbázisunkban egészen addig nyilvántartsuk, amíg nem kéri annak 

törlését. A beküldött személyes adatokat bizalmasan kezeljük, adatkezelési 

irányelveinkről további információt adatvédelmi szabályzatunkban olvashatnak. 

 

10. Felelősség kizárása 

A regisztráció során megadott adatok hibájából eredő valamennyi következmény a játékost 

terheli. 

Az Egressy Gábor Szabadidőközpont  nem garantálja, hogy a játék időtartama alatt az 

https://ocsamuvhaz.hu oldal folyamatosan elérhető. A technikai problémákból fakadó károkért 

az Egressy Gábor Szabadidőközpont nem vállal felelősséget. A játékkal kapcsolatban 

kártérítési igény benyújtására a játékos nem jogosult. 

  

A játékos a játékban való részvétellel ezt a szabályzatot automatikusan elfogadja. 

 

Ócsa, 2018. Január 10. 
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