
 

Szabadtéri hírlevél játék 

Időzítés: 2019.12.19 – 2019.12.31. 

 

Nyeremények: 

- a 89. helyesen válaszoló 1 db páros All Inclusive éves bérletet kap a Szegedi Sport és Fürdők 

Kft. létesítményeibe, amellyel 365 napig veheti igénybe azok szolgáltatásait 

 

- Minden 25. helyes válaszoló páros belépőt kap a Reök-palota aktuális kiállítására, és a 

Szegedi Szabadtéri Játékok 2020-as évadában megrendezésre kerülő Ajándékkoncertre. 

Célközönség: Szegedi Szabadtéri Játékok és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hírlevéllistájára 

feliratkozott vendégek 

Felület: Szegedi Szabadtéri Játékok és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hírlevéllistája 

Játék típusa: 

Kérdések megválaszolását igénylő játék.  

- Minden 25. helyes választ adó nyer egy belépőt a Reök-palota aktuális kiállítására, és a 

Szegedi Szabadtéri Játékok 2020-as évadában megrendezésre kerülő Ajándékkoncertre. 

- A 89. helyesen válaszoló, jogosult a főnyereményre, ami 1 db páros All Inclusive éves 

bérletet kap a Szegedi Sport és Fürdők létesítményeibe. 

A játékban való részvét feltétele: 

- A helyes válaszok megküldése a játék ideje alatt, a gyakornok@szegediszabadteri.hu címre. 

Beérkező válaszok kezelése: 

- a játék végén, a beérkezett válaszok ellenőrzésre kerülnek, majd a nyerteseket 

válaszüzenetben értesítjük. 

 

- kapcsolatfelvétel módja: a beérkezett levél feladójának címére, válaszüzenet küldése 

legkésőbb január 10. napjáig 

Nyeremények átadása:  

- postai úton/személyesen jegyek kiküldése/átvétele 
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Játékszabályok 

1. A játék időtartama 

 2019.12.19-31-ig 

2. A játék Szervezője 

Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Magyar Ede tér 2., adószám:22119742206, 

cégjegyzék: 06 09 011654  

Szegedi Sport és Fürdők Kft., 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., adószám: 11090081206, 

cégjegyzékszám: 06 09 002805  

továbbiakban: Szervezők. 

3. A Játék leírása 

Tudásalapú nyereményjátékot hirdetünk. 

Csak az a személy jogosult a sorsolásban részt venni, aki Hírlevélben feltett tudás alapú kérdést 

helyesen megválaszolja. A kérdés helyes megválaszolása esetén a 89. illetve minden 25. válaszadó 

nyereményre jogosult.  

4. Részvételi feltételek és regisztráció 

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon 

tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a promóciós játék meghirdetett 

időtartama alatt önkéntesen részt vesz a játékban. 

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.  

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 

hozzátartozói (Ptk. 685. §); 

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 

5. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése 

A Szervezők a nyerteseket a játék lezárását követően legkésőbb január 10. napjáig emailben értesítik 

a részletekről. 

A Szervezők kizárják a felelősségüket abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága 

vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a 

nyereményről.  

6. Nyeremény kézbesítése  



 
Ha a Szervezők nem tudják a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a 

nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül 

kisorsolják. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben 

ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem 

vehető át, illetve nem vehető igénybe és Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft-t valamint a Szegedi Sport 

és Fürdők Kft. semmilyen felelősség nem terheli. 

7. Adatkezelés 

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik Szegedi 

Szabadtéri Nonprofit Kft. a promóciós játékkal kapcsolatban meghatározott célból kezelje. 

Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. az adatkezelési feltételekről a www.szegediszabadteri.hu 

oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban rendelkezik. 

8. Felelősségkizárás 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási 

késedelemért a Szervezők nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott 

adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt 

maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 

Szervezőknek nem áll módjukban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi 

és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. 

9. Egyéb 

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. 

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a www.szegediszabadteri.hu weboldalon. 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor 

megadott e-mail címről az gyakornok@szegediszabadteri.hu e-mail címre! Kérjük, hogy az email 

tárgyában tüntesse fel a Játék elnevezését!  

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervezők az 

érintett Játékost a Játékból kizárhatják. 

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen 

Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok weboldalán 

közzétett Adatkezelési tájékoztatókat és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a 

Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, a Játékból 

kizárásra kerül. 

 

http://www.szegediszabadteri.hu/

