Facebook Nyereményjáték Szabályzat
Húsvét a Hortobágyon nyereményjáték
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4071 Hortobágy, Máta major 48.) a továbbiakban, mint Szervező, nyereményjátékot
(a továbbiakban, mint Játék) szervez a Szervező által kezelt Facebook oldalon a jelen
szabályzatban foglaltak szerint.
1.

A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételek
elfogadásával lehetséges.

2.

A Játékban való részvétellel a Játékban résztvevő személy, a továbbiakban mint, Játékos
kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatban foglalt részvételi feltételeket.

3.

Jelen szabályzat hatálya a Szervező által a Szervező Facebook oldalán 2022. április 15.
napjától 2022 április 18. napjáig terjedő időtartamban szervezett Játékra, valamint az abban
résztvevő Játékosokra terjed ki.

4.

A Játék menete:
4.1.

A Játékos a Szervező szervezésében 2022. április 15. napjától 2022 április 18.
napjáig a Hortobágyi Nemzeti Park területén megrendezésre kerülő Húsvét a
Hortobágyon eseményen (a továbbiakban: Esemény) a Szervező által biztosított
pecsétgyűjtő füzet használatával vehet részt.

4.2.

A Játékosnak a Játékban történő részvételhez egy a pecsétgyűjtő füzetet
megjelenítő az Esemény helyszínén, illetve az Esemény időpontjában készült
fényképfelvételt szükséges feltöltenie a Szervező Facebook oldalán, az Eseményről
készült Facebook esemény idővonalára a „#husvetahortobagyon” hashtag
használatával legkésőbb 2022 április 18. napjáig.

4.3.

Egy Játékos a Játékban több fénykép feltöltésével is részt vehet, amennyiben azok
megfelelnek a 4. pontban meghatározott feltételeknek.

4.4.

A Szervező az Eseményről készült Facebook esemény idővonalára feltöltött és a
jelen Szabályzatban foglalt feltéteknek megfelelő fényképfelvételek közül 2022.
április 23. napjáig, az első 5 (öt) legtöbb „like” reakciót (a like jelen esetben
bármely a Facebook által lehetőségként biztosított reakciójelet jelent az adott
bejegyzés vonatkozásában) kapott fényképfelvételt feltöltő Játékost a következő
nyereményekben részesíti.
1.
2.
3.
4.
5.

helyezett: Családi belépő a Hortobágyi Vadaspark extra szafari programjára
helyezett: Családi belépő az 54. Hortobágyi Lovasnapokra (2022. július 15-17)
helyezett: Családi motorcsónaktúra a Hortobágy folyón
helyezett: Családi belépő a Tisza-tavi Vízi Sétányra
helyezett: Ingyenes éves parkolójegy Hortobágyon
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5.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után – 2022. április 25. napján – a Facebook
esemény idővonalára a jelen Szabályzatban megadott feltételeknek megfelelően feltöltött
fényképfelvételeken összesíti a „like” reakciók számát, és a Szabályzat rendelkezéseinek
megfelelően a öt nyertes Játékossal felveszi a kapcsolatot a nyeremény kézbesítésével
összefüggésben.

6.

A nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható, de visszautasítható.

7.

A nyerteseket a Szervező a fényképfelvételt beküldő Facebook profilon keresztül,
Facebook privát üzenetben értesíti a nyereményről. Az értesítést követően a nyertesnek 5
(öt) naptári napon belül van lehetősége visszajelezni a Szervező értesítésére.

8.

Amennyiben a jelen Szabályzat 7. pontjában megadott határidőn belül a nyertes nem jelez
vissza a Szervezőnek a nyereménnyel összefüggésben, abban az esetben a „like” reakciók
száma alapján sorban következő legtöbb „like” reakciót kapó fényképfelvételt feltöltő
Játékost értesíti a Szervező a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott úton. Abban az
esetben, ha ezen Játékos sem jelez vissza a jelen Szabályzat 7. pontjában megadott
határidőn belül, akkor a Szervező a Játékot befejezettnek tekinti az érintett Játékos
vonatkozásában.

9.

A nyeremény személyesen vehető át előre egyeztetett időpontban a Szervező székhelyén.

10. A Játékban részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező
természetes személy, aki a részvétel időpontjában érvényes, és nyilvános Facebook
felhasználói fiókkal rendelkezik.
11. A Játékos és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint
illetékes Debreceni Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok alapján a Debreceni
Törvényszék jogosult.
12. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes
bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív
okokból szükséges.
13. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet,
illetve költséget.
14. Amennyiben a jelen Szabályzat rendelkezéseinek egyes részei érvénytelenek, vagy
érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

2

