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10 hét alatt az Unió körül nyereményjáték játékszabályzata
1.
A Szervező: Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont (6000
Kecskemét, Piaristák tere 8.) (Továbbiakban: Szervező) végzi a 10 hét alatt az Unió körül
elnevezésű nyereményjáték teljes körű lebonyolítását. A nyertesek sorsolását, kiértesítését, és
a nyeremények kiosztását a szervező kezeli.
2.
Játék
feltételek:
a
játék
nevezés
feltétele,
hogy
a
játékos a https://www.facebook.com/EuropeDirectBacsKiskun Facebook oldal
kedvelője legyen, a hetente a játékhoz tartozó kérdéseket ossza meg, és a választ Facebook
oldalunkon külön üzenetben küldje meg. A poszt alatti kommenteket nem fogadjuk el
megfejtésként, így a kommentelés nem számít érvényes nevezésnek.
3.
A játék menete: a Europe Direct iroda minden héten az általa tetszőlegesen kiválasztott
napon 3 kérdést tesz közzé Facebook oldalán és hivatalos weboldalán, és megadja a válaszadás
határidejét. Érvényes válaszadó az, aki lájkolja az iroda Facebook oldalát (ezt elegendő
egyszer megtenni), megosztja a posztot és külön Facebook üzenetben megírja a helyes
választ a megadott határidőn belül.
4.
Heti nyeremények: a Szervező minden egyes heti kérdésnél közzéteszi az
aktuális heti nyereményt, mely a Szervező által kiválasztott ajándékkönyv. A heti
nyertest a Szervező a helyes válaszadók között sorsolja ki.
5.
Fődíj: a 10 héten át folyó játék során legalább 7 alkalommal helyes választ adók között
sorsolás útján kerül kiválasztásra, nyeremény: értékes meglepetés ajándék.
6.
Értesítés, nyeremény átvétele: a nyertesek értesítése, és kihirdetése a heti játékok
lezárását követően 1 munkanapon belül történik meg az ED iroda oldalán. A játékos
Facebook postaládájába érkező levelek figyelemmel követése a játékos felelőssége!
 A heti nyeremények átvehetők személyesen irodánkban
(6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.) vagy akadályoztatás esetén postai úton, a
nyertessel történő egyeztetést követően.
 Fődíj átvétele: személyesen, irodánkban történik, a nyertessel egyeztetett időpontban.
7.
A játékban nem vehetnek részt: a Szervező, továbbá a játék lebonyolítását végző
szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a
lebonyolításban közvetlenül résztvevő személyek és azok közeli hozzátartozói, illetve a
fenntartó szervezet (Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár) munkatársai és azok közeli
hozzátartozói.
8.
A szervező jogai:
 a Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy
magát a játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa,
felfüggessze, vagy megszüntesse.
 A Szervező jogosult bármely játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék
kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely
játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon
rosszhiszeműen jár el.
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A Szervező kizár minden, a játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett
kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
A Szervezőnek joga van a Europe Direct oldalát moderálni, és minden általa el nem
fogadható kommentet, fényképeket törölni.

A játékosok a játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen
játékszabályzatban foglaltakat.
A nyertesek jelen szabályzat elolvasása után hozzájárulnak, hogy nevük, és a róluk, a
nyeremény átvételekor készült fotók megjelenhetnek a Szervező Facebook oldalán, illetve
honlapján.
Kecskemét, 2017. február 25.

