Részvételi és Játékszabályzat
Chelsea FC focilabda – Facebook játékhoz
1.
Az ALCAR HUNGÁRIA KFT. (1037 Budapest, Csillaghegyi út 22., továbbiakban: Szervező)
által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi,
magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék
időtartama alatt saját nevére létrehozott Facebook fiókkal rendelkezik. A játékban nem
vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító tisztségviselői, alkalmazottai és azok hozzátartozói
(Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.
1.1
Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve
együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a
Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és
Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
1.2
A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte,
Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív
Facebook regisztrációval rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált
Facebook fiókkal kell rendelkezniük.
1.3
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
2.
A Játék 2018. július 10. 09:30 órától 2018. július 10. 19:00 óráig tart. A Pályázatok
beérkezésének határideje 2018. július 10. 18 óra 59 perc.
A sorsolás időpontja: 2018. július 12. 12 óra, Szervező telephelyén, https://www.random.org/
program használatával.
3.
Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban a Játék során egy
Játékos csak 1 díjat nyerhet.
3.1
A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy
software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett
Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés
bizonyítékaként.
4.
A játék időtartama alatt a helyes választ kommentben elküldő játékosok közül egy
játékos egy Chelsea focilabdát nyer. A Szervező a nyertest a sorsolás napján privát facebook
üzenetben értesíti, a nyereményt pedig postai úton juttatja el a nyertesnek 15 munkanapon
belül.

5.
A játék díja a játékot hirdető poszthoz tartozó képen látható egy darab Chelsea
focilabda.
6.
A Szervező a nyeremény kihirdetésénél 1 fő nyertest választ ki. Amennyiben a
kiválasztott nyertes 15 munkanapon belül nem jelez vissza a Szervező írásbeli értesítése után,
a Szervező tartalék nyertest sorsol ki.
7.
A játékkal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban a Játék ideje alatt a Szervező ad
választ az alábbi elérhetőségeken: 06 1 430 6700, info@alcar.hu
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