„Szavazz kedvenc ételedre, kiállítódra és nyerj”
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg a 2017. évi OTP Bank
Gourmet Fesztivállal kapcsolatban lebonyolításra kerülő „Szavazz kedvenc ételedre, kiállítódra és
nyerj” megnevezésű promóciós nyereményjátékban (a továbbiakban Nyereményjáték) történő
részvétel feltételeit.
A Nyereményjáték szervezője. A Nyereményjáték szervezője a 2017. évi Gourmet Fesztivál
szervezője, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,
Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58, Cg. 01-09-263756, adószáma: 10837410-2-41, a továbbiakban
Sziget).
A Nyereményjáték időtartama. A Nyereményjáték 2017. május 18. 17:00 és 2017. május 21. 17:00
kerül lebonyolításra.
A Nyereményjáték leírása. A nyereményjáték időtartama alatt a jelen Szabályzatban írtak szerint a
Gourmet fesztivál hivatalos weboldalán (http://sziget.hu/gourmetfesztival és
http://sziget.hu/gourmetfestival) ételre és/vagy kiállítóra szavazatot leadók között Nyereményjáték
szervezője nyereményt sorsol ki.
A Nyereményjáték résztvevői. A Nyereményjátékban automatikusan részt vesz minden olyan
természetes személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt a jelen Szabályzatban írtak szerint a
Gourmet fesztivál hivatalos weboldalán (http://sziget.hu/gourmetfesztival és
http://sziget.hu/gourmetfestival) ételre és/vagy kiállítóra szavazatot lead. A szavazás előfeltétele
engedélyezni a Facebook adatbázisában megadott személyes adatokat (Név, emailcím) a Facebook
autentikációs folyamat során.
A kisorsolt ajándékok tartalma:
•

Kétszemélyes vacsora a Costes Donwtownban (1 Michelin csillag)

•

Négyszemélyes családi reggeli Émile kertjében

•

Kétszemélyes koktélozás a High Note SkyBarban

•

Electrolux ESB7300S Turmixgép

•

Terra Hungarica természethű borcsomag (6 palackos válogatás)

•

Bükkaranyosi pálinkaválogatás (3 íz)

•

1 éves Jamie Magazin előfizetés

A Nyereményjáték lebonyolítása. Az ajándékok sorsolására 2017. május 23- án 10:00 órakor kerül
sor. A sorsolás gépi úton és olyan módon történik, hogy a Nyereményjáték lezárásakor keletkezett
szavazói adatbázisból gépi sorsolás útján kiválasztásra kerül a kisorsolható nyeremények számának
megfelelő nyertes és öt tartalék nyertes, utóbbiak valamely nyertes kiesése esetén válnak jogosulttá az
adott nyereményre. A Nyerteseket a Sziget 2017. május 31-ig értesíti, a szavazáshoz szükséges

facebook autentikáció során megadott email-címen. A tárgynyereményeket és ajándékokat a Sziget
postai úton illetve voucher formájában emailben kézbesíti, 2017. június 30-ig.
A Nyereményjáték jogi jellege. A Nyereményjáték ajándéksorsolásnak nem minősülő
nyereményjátéknak minősül. A Sziget kötelezettséget vállal a Nyereményjátékban kisorsolásra kerülő
nyeremények után valamennyi adó és közteher megfizetésére. A Nyertesek kötelesek a Szigettel
együttműködni abban, hogy adó- és közteher-fizetési kötelezettségének eleget tehessen, és ennek
érdekében az ehhez szükséges személyes adataikat 2017. június 15-ig a Sziget rendelkezésére
bocsátani, amelynek megtörténte a nyereményekre való jogosultság feltétele. Amennyiben valamely
Nyertes ezen határidőben a Sziget által megkért személyes adatait nem közli a Szigettel, úgy a
nyereményre való jogosultságát elveszíti.
Általános rendelkezések. A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen
Szabályzat szerint történik. A jelen Szabályzatot a Sziget a
www.sziget.hu/gourmetfesztival/szavazas2017 alatt teszi közzé, és 2017. december 31-ig biztosítja a
Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét. A Nyereményjátékban résztvevő személyek
a jelen Szabályzatot a Nyereményjáték időtartama alatti szavazással kötelezőnek elfogadják. A
Nyertesek nevét a Sziget csak kifejezett hozzájárulásuk esetén hozza nyilvánosságra.
Budapest, 2017. május 11.

