
                                                            J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T  

                                            ========================== 

 

                   Az Ilona Apartman Hajdúszoboszló nyeremény játék szabályzata 

 

1.) A nyeremény játék szervezője: Ilona Apartman Hajdúszoboszló, Jókai sor 17/a. 

Papp Lászlóné Ilona magánszállásadó 

 

2.) A nyereményjáték címe: Játék a szívekkel 

Bejegyzés alapú nyereményjáték, az Ilona Apartman Hajdúszoboszló Facebook 

oldalán, a rajongók aktivizálására.  

 

3.) Időtartama: 2019. február 14.  8,00 órától február 17-én 24,00 óráig.  

 

4.) Nyeremény:  2 éjszaka/3 nap 2 fő részére szóló félpanziós pihenés az Ilona 

Apartman I. Hajdúszoboszló Jókai sor 17/a alatt lévő szálláshelyen.  

 

5.) A játék lebonyolítója: A játék lebonyolítója, a szervező egy személyben. 

 

6.) A játékban való részvétel folyamatának leírása: A játékban való részvétel ingyenes és 

önkéntes.  Ahhoz, hogy részt vegyen a nyereményjátékban, a poszt alá kommentben el 

kell küldenie egy szívecskét!  ❤   

 

7.) Nyeremény pontos leírása: Ebben a nyereményjátékban 2019. február 19-én kisorsolásra 

kerül 2 fő részére, 2 éjszaka/ 3 napra szóló üdülés az Ilona Apartman I-ben 

(Hajdúszoboszló, Jókai sor 17/a.) félpanziós ellátással. Melyet 2019. április 27-ig, előre 

egyeztetett időben lehet igénybe venni. Az egyeztetett, de fel nem használt üdülés elvész! 

Az apartman egy kétszemélyes kis lakás, melyben franciaágyas hálószoba, felszerelt 

konyha, zuhanyzós fürdőszoba, előszoba és terasz található. A ház Hajdúszoboszló 

központjában van szemben a fürdőkomplexummal, kb. 150-200 méterre a Gyógyfürdőtől. 

Étkezés a szomszédos étteremben, kontinentális reggelit és menüs vacsorát tartalmaz.  

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy itt tartózkodása alatt a tulajdonos által készített 

fényképek, video felvételek az apartmanház tulajdonát képezik, azokat szabadon, reklám 

céljára felhasználhatja. 

A nyeremény készpénzre nem váltható! A nyertes semmilyen anyagi igényt nem 

támaszthat! 



 

 

8.) A sorsolás mikéntje: A sorsolás 2019. február 18-án történik, a szervező által, 

véletlenszerű kiválasztással, a poszt alá szívecskét kommentelők közül.  

 

9.) A nyertes értesítése: A szervező a nyertest ugyan ezen a napon Facebook posztban 

nyilvánosan kihirdeti.  A nyertesnek 3 napja van arra, hogy válaszban reagáljon a 

nyereményre, egyeztesse a lefoglalni kívánt időpontot. Amennyiben 3 nap elteltével nem 

válaszol, új sorsolással még egyszer kisorsoljuk a nyereményt.  

 

10.) Visszaélések kizárása: Minden résztvevő csak saját Facebook profillal vehet részt a 

játékban. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy hibás, hiányos, vagy vitás esetben a 

játékost kizárja a sorsolásból.  

 

11.) Technológiai probléma: A szervező nem vállal felelősséget, ha a játékos 

internetkapcsolata, egyéb technológiai problémája miatt, a részvétele a játékban nem 

biztosított.  

 

12.) Adózás: A nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő adókat a szervező fizeti. 

 

13.) Facebook: A szervező kijelenti, hogy a nyereményjátékhoz a Facebooknak semmilyen 

köze nincsen, nem a Facebook szervezésében, vagy közreműködésével lett megszervezve. 

 

14.) Adatvédelem: Jelen játékban történő adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban 

részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes 

adataikat, úgymint vezetéknév, keresztnév, esetleg lakóhely - a szervező, lebonyolító, 

adatkezelő kezelje, feldolgozza, a nyertes kiértesítésének erejéig.  A nyeremény 

igénybevételének időpontjáig. Az adatkezelő az adatokat a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki. 

 

 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74084/2014. 

  

15.) Vegyes rendelkezések: A játékosok részvételükkel kifejezetten elfogadják a játékszabály 

minden rendelkezését. A szervező fenntartja a jogot, a játékszabályzat módosítására – 

indokolt esetben. 

 

Hajdúszoboszló, 2019. február 14.              

Ilona Apartman Hajdúszoboszló 

Papp Lászlóné Ilona    06 30 3985356   apartmanilona@gmail.com  

mailto:apartmanilona@gmail.com

