Az év hotele promóció részvételi és játékszabályzata
1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐKJE
A „Az év hotele szavazás” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője az
Interakció Produkció Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1136 Budapest,
Pannónia u. 4. földszint 1., cégjegyzékszám: 01-09-697368, adószáma: 12663745-2-41; a
továbbiakban: „Szervező”). A Promóció Szervező által megbízott lebonyolítója az
Onlinemarketing.hu Kft. (Cg. 01-09-293505; székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 35.; adószám:
12906824-2-42, a továbbiakban: „Lebonyolító”)
2. A PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1. A Promócióban részt vehet:
- minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy, aki Magyarországi
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik
– aki a Promóció időtartama alatt a www.facebook.com/azevhotele oldalon belép „Az év hotele
szavazás” alkalmazásba (a továbbiakban: „Alkalmazás”), elfogadja az adatkezelési és részvételi
szabályzatokat, valamint megfelel a Promóció valamennyi feltételének (a továbbiakban: „Játékos”).
2.2. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Promóció szervezésében
vagy lebonyolításában (beleértve a nyereményeket és az ajándékutalványt felajánló cégeket)
közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezeknek a Ptk. 8:1.
§ (1) bekezdése 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.
2.3. A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat (a továbbiakban:
„Szabályzat”) feltételeinek automatikus elfogadását jelenti.
3. A PROMÓCIÓ IDEJE
A Promóció az alábbiak szerint kerül megrendezésre:
2018. május 27. – 2019. január 27.
Sorsolási időszakok: (a továbbiakban Sorsolási időszak)
2018.06.03. - 2018.06.10.
2018.08.19. - 2018.08.26.
2018.06.10. - 2018.06.17.
2018.08.26. - 2018.09.02.
2018.06.17. - 2018.06.24.
2018.09.02. - 2018.09.09.
2018.06.24. - 2018.07.01.
2018.09.09. - 2018.09.16.
2018.07.01. - 2018.07.08.
2018.09.16. - 2018.09.23.
2018.07.08. - 2018.07.15.
2018.09.23. - 2018.09.30.
2018.07.15. - 2018.07.22.
2018.09.30. - 2018.10.07.
2018.07.22. - 2018.07.29.
2018.10.07. - 2018.10.14.
2018.07.29. - 2018.08.05.
2018.10.14. - 2018.10.21.
2018.08.05. - 2018.08.12.
2018.10.21. - 2018.10.28.
2018.08.12. - 2018.08.19.
2018.10.28. - 2018.11.04.

2018.11.04. - 2018.11.11.
2018.11.11. - 2018.11.18.
2018.11.18. - 2018.11.25.
2018.11.25. - 2018.12.02.
2018.12.02. - 2018.12.09.
2018.12.09. - 2018.12.16.
2018.12.16. - 2018.12.23.
2019.01.06. - 2019.01.13.
2019.01.13. - 2019.01.20
2019.01.20. - 2019.01.27

A Promóció ideje alatt összesen 32 db Sorsolási időszak kerül megrendezésre.

4. A PROMÓCIÓ MENETE, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
4.1. A Promócióban való részvétel önkéntes, melyben részt vehet minden 18 éven felüli természetes
személy, aki:
 nyilvántartott magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik,
 az Alkalmazásba belép, elfogadja az adatvédelmi és részvételi szabályzatokat és szavaz.
4.2. A Játékosok feladata, hogy szavazzon az applikációban. A Játékos egy Sorsolási időszakban
egyszer szavazhat.
4.3. A Játékosok az adataikat Facebook bejelentkezéssel adják át a Szervezőnek/Lebonyolítónak. A
Játékosok által nem használt adatok esetén a nyereményről nem értesülnek, ezért a
Szervező/Lebonyolító, vagy a Játék lebonyolításában a Szervező/Lebonyolító megbízásából részt vevő
egyéb személyek felelősséget nem vállalnak.
4.4. Egy Játékos csak egyszer vehet részt a Promóción az adott Sorsolási időszakban. Amennyiben a
Játékos több alkalommal, vagy a Szervező/Lebonyolító bármely módon való megtévesztésével vesz
részt a Promóción, a Promócióból kizárásra kerül.
4.5. Sorsolási dátumok:
2018.06.11
2018. 07.30
2018.06.18
2018.08.06
2018.06.25
2018.08.13
2018.07.02
2018.08.20
2018.07.09
2018.08.27
2018.07.16
2018.09.03
2018.07.23
2018.09.10

2018.09.17
2018.09.24
2018.10.01
2018.10.08
2018.10.15
2018.10.22
2018.10.29

2018.11.05
2018.11.12
2018.11.19
2018.11.26
2018.12.03.
2018.12.10
2018.12.17

2018.12.24
2019.01.14
2019.01.21
2019.01.28

4.6. A sorsolásra minden alkalom esetében 11.00-kor kerül sor. A nyertest a Szervező/Lebonyolító
legkésőbb az sorsolási alkalmat követő 3 (három) munkanapon belül az általa megadott e-mail címen email üzenettel értesíti. A nyertes köteles 2 (kettő) munkanapon belül visszaigazolni a
Szervező/Lebonyolító részére, egyúttal megadva a nyeremény átvételéhez szükséges postacímet. A
Szervező/Lebonyolító a sorsolás után legkésőbb 5 (öt) nappal közzéteszi nyertesek nevét a
www.facebook.com/azevhotele és a www.azevhotele.blog.hu oldalakon.
4.7. A sorsolás online program segítségével történik. A sorsolásról jegyzőkönyv készül 2 tanú
hitelesítésével.
5. NYEREMÉNYEK
5.1. A Játékosok között a Szervező/Lebonyolító az adott napi adásban meghatározott darabszámú és
értékű szállodai vouchert sorsol ki minden Sorsolási időszak után.
5.3. A Szervező/Lebonyolító jogosult a Promóció teljes ideje további – előre meg nem határozott –
nyeremények kisorsolására.

6. A NYERTES, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE
6.1. A Szervező/Lebonyolító a nyertes Játékost legkésőbb a sorsolás után 3 (három) nappal az általa
megadott email címen keresztül értesíti.
6.2. A Szervező/Lebonyolító e-mailben 2 alkalommal kíséreli meg értesíteni a nyertes Játékost.
Amennyiben a nyertes értesítése az internetszolgáltató hibájából, vagy akár azért nem volt lehetséges,
mert a Játékos a Facebook regisztráció során hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós
adatok feltüntetése, olvashatatlan cím, stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében
felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik.
Amennyiben a nyertes Játékos értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a nyereménye
átvételéért az értesítést követő 2 (kettő) munkanapon belül nem jelentkezik, vagy a Promócióból
kizárták, úgy a nyereményre nem jogosult. A Szervező/Lebonyolító helyettes nyertest sorsol.
6.3. A nyertes Játékosnak az második értesítést követően 24 (huszonnégy) óra áll rendelkezésére, hogy
a Szervező/Lebonyolító megkeresésére válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvétele
céljából. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a játékszabálynak
megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a
Szervező/Lebonyolító jogosult a nyereményt nem kiosztani. Ezen körülmény a Szervező/Lebonyolító
terhére nem róható.
6.4. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a
gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes gondnoka jogosult.
6.5. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható
és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A nyereménnyel kapcsolatos SZJA-fizetési
kötelezettséget a nyeremények felajánlói viselik.
6.6. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertesként kisorsolt személyek tekintetében,
úgy az illető személy nem jogosult a nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára már
átadásra került – köteles azt a Szervező/Lebonyolító részére a Szervező/Lebonyolító erre vonatkozó
első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni.
7. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
7.1. A Játékosok az Alkalmazásba való belépéssel, és az adatvédelmi és részvételi szabályzatok
elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Szervező/Lebonyolító esetleges tiltó
nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Promóció
lezárásig az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint gyűjtsék, tárolják és kezeljék.
7.2. Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a
Szervező az általa megadott személyes adatokat (nevét, e-mail címét) jövőbeni marketing
kommunikációs célból (az Év Hotele műsorral, illetve az Interakció Produkció Kft. által gyártott más
műsorokkal kapcsolatos hírek, események, promóciók, hirdetések továbbítása érdekében, ideértve az
elektronikus hírlevél küldését is) az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli és felhasználja.

7.3. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a.) a Promócióra jelentkezéssel, annak során és amennyiben nyernek, nevüket a
Szervező/Lebonyolító nyilvánosságra hozhatja a promócióval kapcsolatos online és nyomtatott
marketing anyagaiban, illetve egyéb médiafelületeken.
8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
8.1. A Szervező/Lebonyolító kizárják felelősségüket az online sorsoláshoz elérhető alkalmazás
használata során esetlegesen a Játékosnál felmerülő, illetve a Promóció során bekövetkező hibákért,
vagy azokhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, és kizár mindenféle ebből eredő, vagy
ezzel kapcsolatos kártérítési, kártalanítási igényt.
8.2. A Szervező/Lebonyolító kizárják a felelősségüket a nyeremény hibáiért. A Szervező/Lebonyolító
kizárnak minden felelősséget olyan tőlük független, előre nem látható események (vis maior) vagy
harmadik személyek tevékenységei miatt, amelyek számukra nem felróható módon következtek be,
ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása, a címmel járó feladatok megvalósítása a
Szervezőknek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Promóció idő előtti befejezésére kerülne sor.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1. A Szervező/Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a Promóciót kiegészítsék vagy módosítsák, a
Játék határidejét meghosszabbítsák, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a Promóció időtartama alatt
megváltoztassák.
9.2. Az adatok helytállóságát a Promócióra 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 a Játékost terheli.
9.3. A Szervező jelen Szabályzatban foglalt játéka a Facebook-tól független, a Facebook nem vesz részt
a Promóció szervezésében, lebonyolításában, nem támogatja azt, a Facebook részére adatok nem
kerülnek átadásra.
9.4. Jogi út kizárva. A Szervezők a Promóció lezárulása után 30 (harminc) napon túl semmilyen, a
Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogadnak el.

