Részvételi- és játékszabályzat a „Nyerjen páros belépőt a Sziget
Fesztivál -1. napjára!” elnevezésű nyereményjátékhoz

Jelen részvételi- és játékszabályzat a „Nyerjen páros belépőt a Sziget Fesztivál -1. napjára!” nyereményjátékot
(továbbiakban: Nyereményjáték) hivatott szabályozni. A Nyereményjáték 2015. április 30. napján 00.00-kor indul,
és 2015. augusztus 03.. napján 23:59-kor ér véget.
1.

A Nyereményjáték szervezője

A „Nyerjen páros belépőt a Sziget Fesztivál -1. napjára!” (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a RISE
Beverage & Food Kft (székhely: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.; cégjegyzékszám: 13-09-172796; adószám:
25077241-2-13 a továbbiakban: „Szervező”). A Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, az adatkezelést, valamint
az adatfeldolgozást a WP Online Magyarország Kft. (székhely: 1094, Budapest, Balázs Béla utca 15-21 D204,
adószám: 23480403-2-43 a továbbiakban: „Lebonyolító”) végzi.

2.

A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és kódot tölt fel
a www.risenrgdrink.com weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”). A Nyereményjátékban a RISE Beverage & Food
Kft, és a WP Online Magyarország Kft. dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 685 §-ának
b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a kódfeltöltéssel elismeri, hogy
teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a
Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel,
a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül. A
Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.

A Nyereményjátékban résztvevő termékek

A csomagolás alján egyedi, 6 jegyű kóddal ellátott, kereskedelmi egységekben forgalomba kerülő RISE NRG
Classic (fekete) és Elder (fehér) termékek vesznek részt a Nyereményjátékban.

4.

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2015. április 30. 00 óra 00 perctől 2015. augusztus 03. 23 óra 59 percig tart.

5.

A Nyereményjáték menete
5.1. A Nyereményjáték menete
5.1.1. Vásároljon a Nyereményjátékban résztvevő a jelen Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott
RISE NRG terméket, valamelyik RISE NRG terméket árusító kereskedelmi egységben, és tölse fel
a doboz alján található 6 jegyű kódot a www.risenrgdrink.com honlapon.

5.1.2. A Játékos a kód feltöltésével automatikusan indul a nyereményért. Minden feltöltött kód különkülön 1-1 nyerési esélyt jelent, így a Játékosnak lehetősége van a nyerési esélyét növelni.
Azonban egy adott kód többszöri feltöltése nem növeli a Játékos nyerési esélyeit. A
Nyereményjátékban való részvétel folyamata a következő. A www.risenrgdrink.com honlap
nyitóoldalán található „kódfeltöltés” gombra kattintva megjelenik egy felugró ablak. Ide írja be a
RISE NRG doboz alján található 6 jegyű egyedi kódot, majd adja meg személyes adatait (név,
telefonszám, e-mail cím), majd jelölje ki az adott mezőket, mellyel automatikusan elfogadja a
Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt és az Adatkezelési Szabályzatot., majd nyomja meg
a „kódfeltöltés” gombot. A sikeres feltöltést egy felugró ablak erősíti meg.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott
adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint
adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli. A Szervező a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű
felelősségét kizárja. Egy Játékos korlátlan számú kódot tölthet fel. A Szervező nem fogad el
véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált kódokat. Valamennyi kód egyedi, így a rendszer csak az
élő, érvényes kódokat fogadja el, valamint a nyeremény átvételekor a Szervező kérheti a nyertes
kódot tartalmazó doboz bemutatását. Amennyiben a nyertes nem tudja bemutatni a nyertes kódot
tartalmazó dobozt, Szervező megtagadhatja a nyeremény átadását. Azonos kód többszöri
feltöltése esetén a nyeremény átvételére az a személy jogosult, aki a nyertes kódot tartalmazó
terméket a nyeremény átvételekor bemutatja.
A kód feltöltésekor megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, hibás e-mail cím vagy
telefonszám, téves vagy valótlan adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények,
ajándékok átadására.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító
az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
5.2. Nyeremények:
A Játék keretében a Szervező 2 db páros belépőjegyet sorsol ki a 2015-ös Sziget Fesztivál -1.napjára
(2015. augusztus 10.).
5.3. Nyertesek meghatározása/Sorsolás:
A Nyertesek meghatározása, sorsolás útján, számítógép segítségével történik 2015. 08. 04-én.
Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra
kerül, helyette pedig a tartaléknyertesként meghatározott Játékos („Tartaléknyertes”) minősül nyertes
Játékosnak. Lebonyolító Tartaléknyertest határoz meg az 5.4.1-es pont szerint.
5.4. A Nyeremények átvétele:
5.4.1. A Szervező a nyerteseket a nyerő sorszám meghatározását követő két (2) naptári napon belül, az
általa regisztrált e-mail címen és telefonszámon megkeresi a nyeremény átadásának és a nyertes
adatainak egyeztetése céljából. A nyereményeket a Szervező átvételi elismervény ellenében
átadja a nyertes részére. Abban az esetben, ha a nyertes nem jelez vissza a kódhoz regisztrált email címre küldött megkeresésre vagy nem elérhető a kódhoz regisztrált telefonszámon, akkor a
két (2) naptári napot követően a nyeremény átszáll a sorban következő – az eredeti nyertessel
nem azonos személyű– Tartalék nyertesre. Ez mindaddig ismétlődik, ameddig az adott
nyeremény nem talál gazdára.
5.4.2. A nyeremények átadása előzetesen telefonon egyeztetett helyszínen és módon személyesen
történik. A nyereményhez tartozó minden egyéb felmerülő költség (pl. a nyeremény átvételének

helyszínére történő utazás költségei, a nyeremény beváltásának helyére történő utazás költségei)
a Játékost terhelik.
5.4.3. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan kódot töltöttek fel a
Honlapon, melyet a rendszer elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet
kaptak, és az átvétel időpontjában a nyertes kódot tartalmazó terméket bemutatják.

6.

Személyi jövedelemadó

A Szervező kijelenti, hogy a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó és a
nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék a Játékost terheli.
7.

Adatvédelem

A Játékos hozzájárul, hogy a kódfeltöltés során megadott adatai a Rise Beverage & Food Kft. adatbázisába
bekerüljenek és azokat a játék ideje alatt kezeljék.
8.

Vegyes rendelkezések
8.1. A Szervező, illetve annak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak
hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett
rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény
átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl.
8.2. A promóciós anyagok, csomagolások nyomtatási hibáiért a Szervező és a Lebonyolító, valamint ezek
tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség
kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
8.3. A hamisított kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a csomagolások
felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő egyedi, 6 jegyű kódok érvényességével
kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a 6 jegyű
kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
8.4. A Játékosok a Játékban való részvételükkel elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt.
8.5. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános
program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a
tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video
anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra
hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a
Szervező díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média
interjú céljából. A Szervező kérésére a nyerteseknek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
8.6. Az átvett nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem
válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
8.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben visszaélés gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás
időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.
8.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben – a Játékosok erre irányuló,
egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassa. A változtatásokról Szervező legkésőbb
a módosítás hatályba lépése lőtt 2 nappal tájékoztatja a Játékosokat.

Budapest, 2015. április 30.
RISE Beverage & Food Kft.

