
„NYERJ BETONKASPÓT!” 

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1. A játék szervezője 

A „Nyerj betonkaspót!” elnevezésű nyereményjáték szervezője az Alba Design. 

 

2. A játékban való részvétel feltételei 

A játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a 

magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal 

rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) 

vehet részt, aki a játék időtartama alatt 

a. az Alba Design Facebook-oldalon közzétett poszt alatt hozzászólásban 

mindkét feladatot teljesíti, és 

b. a hozzászólásával – azaz a játékban történő részvételével – elfogadja a 

Játékszabályzat feltételeit. 

 

Egy játékos a játék teljes időtartama alatt egy tippet adhat meg, és egyféle színű 

kaspót választhat magának, amit szeretne megnyerni. 

A játékosok a Játék időtartama alatt kizárólag Facebook profiljuk alapján kerülnek 

azonosításra. A nem valós adatok megadásából, vagy az adatok esetleges 

változásaiból eredő problémákért a Játék szervezőjét semmilyen felelősség nem 

terheli. A nem valós adatokat megadó résztvevők, továbbá a nem létező személyeket 

tartalmazó Facebook profillal résztvevők automatikusan kizárásra kerülnek a 

Játékból. 

A sorsolásban azok a Játékosok vesznek részt, akik eltalálják az előre megadott 3 

lehetséges válasz közül a helyeset. 

 

3. A Játék időtartama 

A Játék 2016. szeptember 20. 15:20 perctől 2016. szeptember 25. 20:00 óráig tart. 

 

4. A Játék menete 

A Játékos feladata a betonkaspó árának megtippelése és a megnyerni kívánt szín 

kiválasztása az Alba Design Facebook-oldalán, az eredeti játékkiírás alá hozzászólva. 



Sorsolás: 2016. szeptember 30. 20:00. 

A sorsolás a Random.org online program segítségével történik. A nyertest a Játék 

posztja alatt hozzászólásban, valamint külön posztban a név feltüntetésével, továbbá 

a nyertes Facebook-on történő megkeresésével is értesítem. 

 

5. Nyeremény 

A Játék nyereménye a helyesen tippelő nyertes Játékos által választott színű kaspó. 

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. 

A nyereményt postai úton juttatom el a nyertesnek (ha a személyes átvétel 

Székesfehérváron nem megoldható), ezért a nyeremény kézbesítéséhez szükséges 

adatokat nyertesnek pontosan meg kell adnia (teljes név, magyarországi kézbesítési 

cím). Ha nyertes a sorsolástól számított 1 napon belül nem jelentkezik a 

nyereményéért, ebben az esetben új nyertest sorsolok ki. 

A nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Játék szervezőjét terheli.  

További kérdés esetén az ildiko@albadesign.hu e-mail címen lehet érdeklődni. 

 

6. Adatkezelés 

A jelen játékban történő részvétel önkéntes. Adatokat kizárólag a nyertestől kérek, 

hiszen a valós Facebook-profillal részt lehet venni a játékban. A játék lezárultával így 

személyes adatok nem kerülnek rögzítésre, kezelésre. 

Adatkezelési nyilvántartási számom: NAIH-88849/2015. 

 

Szervezőként fenntartom a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot indoklás nélkül 

bármikor módosítsam, ide értve a Játék megszüntetését is.  

 

Székesfehérvár, 2016. szeptember 20. 
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