Adventi kódvadászat A dunaegyházi GoldenBurg
Burgonya ünnepi
nyereményjátékának részvételi
feltételei
A részvételi feltételek a Webvízió Kft. (Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 22., Adószám: 23790465-206,
Cégjegyzékszám:
06-09-018367)
(a
továbbiakban:
Szervező)
által
a
www.goldenburg.hu/adventinyeremenyjatek oldalán (a továbbiakban: oldal) keresztül szervezett
’GoldenBurg Adventi kódvadászat’ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték)
részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.
A nyereményjátékban résztvevők a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó
adatkezelési feltételeket.

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA ÉS FELTÉTELEI
1. A Nyereményjáték szervezőjének adatai:
Név: Webvízió Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 22.
E-mail cím: info@goldenburg.hu

2. A Szervező partnere
Név: Haladás Mezőgazdasági Zrt.
Székhely: 6323 Dunaegyháza, Duna utca 35.
(a továbbiakban, mint Szervező Partnere).

3. A nyereményjáték időtartama
2021. november 24-től 2021. december 31. éjfélig.

4. Részvételi feltételek
A nyereményjátékban kizárólag azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok vehetnek
részt (továbbiakban: Játékos), akik rendelkeznek állandó, bejelentett magyarországi lakcímmel, akik
a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt vásárolnak legalább egy csomag a Szervező
Partnere által forgalmazott GoldenBurg burgonyát valamelyik a Szervező Partner partnerének
üzletébenben, és feltöltik a vásárlást igazoló blokkon található kódokat (AP illetve LOT) az oldalon
található űrlap segítségével, illetve önkéntesen beregisztrálnak. A regisztráció elküldésével a
Játékos feliratkozik a hírlevélre, mely szintén a Nyereményjáték részvételi feltételét képzi (a
továbbiakban együtt: Jelentkezés)!
Egy vásárlás és egy kódfeltöltés egy nyerési esély. Minden Játékos a nyerési esélyeivel vesz részt
a Nyereményjátékban. Nyerési esélyeket tovább lehet növelni újabb vásárlásokkal, további kódok
feltöltésével. Minden egyes vásárlás egy újabb kód, egy újabb nyerési esély.
Nagyon fontos: A nyeremény átvételéhez meg kell őrizni a vásárlást igazoló blokkot! Enélkül
a Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére.
A Játékos az első kódfeltöltésével elfogadja a játékszabályzatot és a kapcsolódó adatkezelési
feltételeket.

A játékban való részvétellel a Játékos előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy nyertessége esetén a
Szervező a nyereményjáték honlapján (www.goldenburg.hu/adventinyeremenyjatek) , valamint a
Szervező Partnerének (GoldenBurg) Facebook oldalán nyilvánosságra hozza a nevét.
Játékos korlátlan számban tölthet fel Jelentkezést a nyereményjáték honlapjára.

5. Nyeremények
A nyereményjátékban egy fődíj nyertes lesz kisorsolva, aki a nyereményjátékba való részvételével
a 4.1. pontban szereplő nyereményt megnyerheti, abban az esetben, ha hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Szervező Partnere a regisztráció során megadott személyes adatait, közvetlen üzletszerzési
céllal kezelje. További 5 nyertes pedig a 4.2 pontban felsorolt nyereménytárgyakat nyerheti meg,
abban az esetben, ha hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szervező Partnere a regisztrációjuk
során megadott személyes adataikat, közvetlen üzletszerzési céllal kezelje. A játékban
megnyerhető nyereményeket a Szervező Partnere ajánlja fel.

5.1. A játékban megnyerhető főnyeremény


1db két személyes wellness hétvége 2 vagy 3 éjszakára szólóan (szobaválasztástól függően)
a visegrádi Mr. Görgey Art Hotelben 130.000Ft értékben.

A Nyeremény beváltásának időszaka: 2022. 01. 10.- 06.30. A nyertes maga egyeztet a hotel
foglalhatóságáról a hotel kontaktjával. A hotel fenntartja a jogot, hogy kiemelt időszakban felár fizetése
lehetséges.

5.2. További nyeremények







1db Heinner HM-250UV kézi mixer 6.790 Ft értékben.



1db 6 fő részére szóló ajándékutalvány az öt budapesti VakVarjú étterem egyikébe 43.500Ft
értékben

1db SENCOR SHB 4465VT-EUE3 botmixer 22.360 Ft értékben.
1db Air Fryer Deluxe Noir olaj nélküli fritőz 28.500 Ft értékben.
1db Sencor STM 7873VT konyhai robotgép 103.746 Ft értékben.
3db bónusz ajándék, amelyet a legalább két kódot feltöltő játékosok között sorsolunk ki
1 db
Nour Signature 16 szeletes torta 50. 000 Ft értékben és 2 db Nour Standard box 17.900 Ft /
doboz értékben.



VakVarjú Étterem Újlipótváros, 1133 Budapest, Bessenyei utca 4-6.



VakVarjú Csónakház Pesterzsébet, 1203 Budapest, Vízisport utca 12-18.



VakVarjú Vendéglő Buda 1116 Budapest, Érem utca 2.



VakVarjú Étterem Pest 1061 Budapest, Paulay Ede utca 7.



VígVarjú Étterem 1051 Budapest, Vigadó tér 2. A Pesti Vigadóban

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, - valamint akár azt követően is
– a Játékosok oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket
megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók.

6. A nyertesek kiválasztása
A nyertesesek sorsolás útján kerülnek kiválasztásra a Játékosok közül. A sorsolás gépi
algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.
A sorsolás helyszíne a Szervező irodája: 6724 Szeged Rigó u. 22.

6.1. A heti ajándékainkat a következő időpontokban sorsoljuk ki:


november 29-én 12:00 óra: Heinner kézi mixer



december 6-án 12:00 óra: Sencor botmixer



december 13-án 12:00 óra: Air Fryer Deluxe olaj nélkülif ritőz



december 20-án 12:00 óra: Sencor konyhai robotgép



december 20-án 12:00 óra: 1 db Nour Signature torta és 2 db Nour Standard box



december 27-én 12:00 óra: 6 fő részére szóló ajándékutalvány az öt budapesti VakVarjú
étterem egyikébe (tetszőlegesen választható)

6.2. A fődíjat 2022. január 3-án sorsoljuk ki a nyereményjáték lezárultát
követően.

7. Nyeremények kihirdetése, nyeremények átvétele
A nyertesek nevei a sorsolások napjain megtalálhatóak lesznek a GoldenBurg Facebook oldalán és
a www.goldenburg.hu/adventinyeremenyjatek oldalon.
A Szervező a Nyerteseket a sorsolásokat követő napon megkísérli értesíteni, a megadott
telefonszámon vagy e-mail elérhetőségen, és egyezteti az átadás részleit. A nyeremények átadása
futárszolgálaton keresztül valósul meg.
A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek, a megadott adatok
pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesülnek a nyereményről.
A nyertesek az értesítését követő 30 napon belül vehetik át a nyereményeiket, melynek átadását a
szervező előre jelzett módon és időpontban kísérli meg.
Ha a nyertesek a nyereményeiket ez időn belül nem veszik át, a nyeremények a Szervező
tulajdonában maradnak és a nyertesek az átvételre nyitva álló határidő lejártát követően elveszítik
jogosultságukat a nyereményekre, ezért a Szervező nem köteles a nyeremények átadására vagy
újbóli kisorsolására. Ebben az esetben a Szervező a nyereményekkel belátása szerint jogosult
rendelkezni.

8. Nyereményadó
A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettség, valamint a nyeremények
Nyerteshez történő kézbesítésének költségei a Szervezőt terheli.

9. Kizárások
A Nyereményjátékból kizárható:


aki a játékszabályzat rendelkezéseit megszegi;



aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során;



azok a Jelentkezések, amelyek a jelen Játékszabályzatban szereplő előírásoknak nem
felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Szervező
Partnerének a nyereményjáték szervezésében részt vevő dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.
§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

10.

Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele a vásárlás.
A Nyereményjátékban való részvétel nem kötött tétfizetéshez, így a Nyereményjáték nem minősül
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem
engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A Nyereményjátékban való részvétel, valamint a Nyereményjáték során történő adatszolgáltatás
önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az Adatkezelési
Tájékoztató figyelmes elolvasására.
A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékos vagy bármely más olyan
személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a
Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban. A
Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel tudomásul veszik, és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy: nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és
ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja és
Honlapján vagy irataiban közzé teheti; a megadott személyes adataikat a Szervező az
Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.
A Játékosokról készült kép-, illetve videofelvételt, a Játékos főbb adatait, nyereményét bemutató
jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező hirdetéseiben, Honlapján, Facebook
oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár
részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzé tegye a személyhez fűződő jogok
maradéktalan betartása mellett.
Kivételt képez ez alól a Játékos elérhetőségi adatai, melyet a Szervező semmilyen
körülmények között nem tesz közzétételére.
A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal
felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a
kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során. A Játékos köteles
tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.
A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen
Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a
Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis
maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel
szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a sorsolást
megismételni, a nyertest kizárni.
A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt
mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem
zárják. A Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a játékban való részvétellel
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan
jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett
információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét
kizárja.
A Jelentkezés beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége
a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a
Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizárnak.
Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is
megtekinthető.

2021. november 24.
A Szervező

