Játékszabályzat
A nyereményjáték szervezője, a Magyar Lapterjesztő Zrt. (LAPKER Zrt.), 1097 Budapest,
Táblás utca 32., Cégjegyzékszám: 01-10-043804), mely teljes körűen felelős a játék jogszerű
lebonyolításáért.

1. Résztvevők
A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte,
Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív
Facebook regisztrációval rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált
Facebook fiókkal kell rendelkezniük.
A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben,
elfogadják a jelen játékszabályzatot.

2. A játék időtartama
A játék 2018. március 21. 09:00-tól 2018. április 08. 23:59-ig tart.

3. A Játék leírása
1. A Játék felülete a Magyar Lapterjesztő Zrt. (Relay /Inmedio) Facebook oldala
(https://www.facebook.com/lapker/).
2. A Játékra jelentkezni kizárólag a Magyar Lapterjesztő Zrt. Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/lapker) található, megadott poszt megosztásával, valamint a
Relay / Inmedio facebook oldal követői közé lépéssel lehetséges.
3. A Játékosok feladata, hogy a 2018. március 21-e és 2018. április 08-a között kitett eredeti
posztot osszák meg ismerőseikkel és tartozzanak a Relay / Inmedio oldal követői közé. A
Játékosok az előzőekben leírt feltételekkel jogosultságot szerezhetnek a kisorsolandó Topps
limitált kiadású Cristiano Ronaldo focis kártyákra. A Játék lezárását követően sorsolással
választjuk ki azt a 19 db nyertest, akik a nyereményben részesülnek.
4.A sorsoláson való részvétel követelményei, hogy a Játékos az eredeti posztot ossza meg és
tartozzon az oldal követői közé. Amennyiben valamely feltétel nem teljesül, nem jogosult a
nyereményre.
5. A sorsolás számítógéppel történik. A program véletlenszerűen választ 19 db nyertest.

6. A Játékosok a nyereményjátékban azonos súllyal vesznek részt. Egy játékos, csak egy
nyereményre jogosult.

4. Nyeremény
19 db nyertes kerül kisorsolásra, nyertesenként 1 db limitált Cristiano Ronaldo focis kártya az
ajándék. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

5. Adófizetés és egyéb költségek
A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettség.

6. Nyertes értesítése
A nyerteseket Facebookon értesítjük a sorsolást követően. Sorsolás időpontja: 2018.04.09.
Amennyiben a szervezőnek nem sikerül kapcsolatba lépnie a nyertessel, a Szervező
pótsorsolás keretében új nyertest sorsol a játékon előzőleg nem nyert, de jó választ adók
között. A Szervező legkésőbb 2018. április 10-én 16:00 óráig, a Szervező Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/lapker), posztban teszi közzé a nyertes nevét, melyhez a Játékban
résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.
A nyertesnek az értesítést követő 5 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél Facebook
oldalon (https://www.facebook.com/lapker/) privát üzenetben, ellenkező esetben a
nyereménytől elesik. A kisorsolt nyertestől minden esetben visszaigazoló Facebook üzenetet
várunk a nyertes nevének közzétételétől számított 5 napon belül. A privát üzenetnek
tartalmaznia kell a nyertes nevét, telefonszámát, és a nyeremény kiküldéséhez szükséges
szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét.

7. Nyeremények átvétele
A nyeremények átvétele postai úton történik. A postai költségeket a Szervező viseli és fizeti
meg. Sikertelen postai kézbesítés esetén telefonon vesszük fel a kapcsolatot a nyertessel, hogy
egyeztessünk a kiszállítást illetően. Ha 5 napon belül a nyertes nem elérhető, akkor a
nyereménytől elesik. A kézbesítésért a Szervező a felelősséget kizárja, továbbá nem vállal
felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgynyeremény kiszállításakor vagy azután
keletkeztek, függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a nyertes használatba vette vagy sem.

8. Adatkezelés, adatvédelem

A nyereményjáték során személyes adatokat nem gyűjtünk, azok adatbázisba illetve további
felhasználásra nem kerülnek, kizárólag jelen játék céljából kezeli őket a Szervező.
A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyereményekre történő jelentkezés során megadott
személyes adataik megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező csupán a nyeremények
eljuttatása céljából használja fel, azok további marketing célú felhasználásra nem kerülnek.
Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt
felelősség nem terheli.
A játékosok a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyertesek nevét
közzéteszik a Magyar Lapterjesztő Zrt. Facebook (https://www.facebook.com/lapker/)
oldalon.

A játékosok elfogadják, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező
jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. A részvételhez
szükséges feltételeknek való megfelelőség és a végeredmény megállapítása az adott
nyereményjáték lezárultát követően történik.
A poszt alatt szereplő oda nem illő kommentekért a felelősséget a Szervező nem vállalja.
A játékra, a játékosokra és a szervezőre vonatkozó negatív kommunikációt az üzenőfalon nem
kívánunk folytatni, illetve megjeleníteni, ezek a tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek.
Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, összefüggésbe nem
hozható.

Budapest 2018.03.21.
Lapker Zrt.

