Játékszabályzat
A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., továbbiakban: „Szervező”)
„Állati jó fesztivál – A segítség jegyében!” címmel nyereményjátékot szervez.

A játék időtartama
Feltöltési időszak: 2020. 07. 21. 16:00 – 2020. 08. 09. 23:59
Szavazási időszak: 2020. 08. 10. 10:00 – 2020. 08. 16. 23:59
Eredményhirdetés: 2020. 08. 18.

Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes
személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 16. életévét.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult;
amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes
képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül
jogosult.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, illetve a Szervező szerződéses
partnerének a Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58. Cg.: 01 09
864793) alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában
meghatározott hozzátartozói.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra,
hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a
jelen, mind valamennyi jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg
nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más
manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően
(gyanú) - vagy az Fotók sértik vagy korlátozzák más harmadik személy jogát –
különösen, de nem kizárólagosan szerzői jogát. Szintén kizárható a Játékból az, aki
harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és
hozzájárulása nélkül) illetve az a Játékos, akinek az fotója vulgáris, diszkriminatív,
politikai vagy egyéb módon sértő irányultságot sugall. E mellett tilos igénybe venni a
Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg
professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárása esetén a már
kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A játék menete

A Játék egy microsite-on keresztül történik, ahol a Játékos a részvételi feltételek
(különösen az adatkezelés) elfogadását követően szükséges a regisztráció során
Játékos felhasználónevének és e-mail címének megadása. Ezután a Játékos e-mailben
erősítheti meg a regisztrációját. A belépés után a Játékosnak lehetősége nyílik részt
venni a Játékban.
A Játék során a Játékosok maximum 3 darab fotót tölthetnek fel kiskedvencükről a
microsite-ra. A kép(ek) feltöltése után a Játékos a regisztráció során megadott e-mail
címére megerősítő üzenetet kap a feltöltés sikerességéről vagy sikertelenségéről. A
feltöltés sikertelensége esetén újból megkísérelheti a feltöltést, a sikertelen feltöltés
nem vesz el feltöltési lehetőséget.
A nyeremények sorsolásában csak akkor vehet részt:
-

a Játékos ha legalább egy, maximum 3 fotót feltölt ami megfelel a jelen részvételi
feltételeknek és
a feltöltött fotót a Szervező még publikálás/szavazás előtt jóváhagyja, illetve
Játékos a közzétett kérdőívet kitölti.

Egy Játékos csak egyszer töltheti ki a kérdőívet és maximum 3 db fotót tölthet fel.
Szervező hangsúlyozza, hogy abban az esetben, ha Játékos 3 darab fotót tölt fel,
ugyanúgy egyszeri nyereményre lesz jogosult.

Képekre vonatkozó előírások:
Kizárásra kerül az a Játékos, aki jogdíjas (stock), illetve nem saját fotót használ a
Játékban való részvételre. (lásd bővebben fentebb Részvételi jogosultság)
Duplikáció, azaz kétszer ugyanolyan fotó feltöltése esetén nincs lehetőség a szavazatok
összevonására. Kérésre a Szervező törli a duplikált fotót.
A feltöltött fotók előzetes Szervezői jóváhagyást követően kerülnek fel a microsite
galéria oldalára, ami legfeljebb 48 órát vehet igénybe. Amennyiben 48 óra elteltével
sem látja a Játékos a feltöltött fotót, úgy felveheti a kapcsolatot a Szervezővel a
Súgóban megadott elérhetőségen.

Nyeremények, Sorsolás és a Nyertesek értesítése
A microsite-ra feltöltött és elfogadott fotókra a feltöltési időszak lezárását követően
lesz lehetőség szavazni. A 3 legtöbb szavazatot gyűjtő Játékos 3 x 10 000 Ft értékű
Lidl vásárlási utalványt nyer. Az összes fotót feltöltő között pedig 5 x 5 000 Ft értékű
Lidl vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. A nyeremények sorsolásában csak az a
Játékos vehet részt aki megfelel a jelen szabályzatban írt feltételeknek, így feltöltött
legalább egy fotó, amit Szervező jóváhagyott és kitöltötte a microsite-on található
kérdőívet.

A Nyereményjátékkal összefüggésben Szervező egyúttal adománygyűjtést is szervez,
Szervező szerződéses Partnere a Rex Kutyaotthon Alapítvány (továbbiakban:

Alapítvány) lakói számára.
támogatja az Alapítványt.

A Szervező az alábbi sávokban meghatározottak szerint

•

500 kép feltöltése után 500.000 Ft értékű adomány

•

1000 kép feltöltése után 1.000.0000 Ft értékű adomány

•

1500 kép feltöltése után 1.500.000 Ft értékű adomány

•

5000 kép feltöltése után 2.000.0000 Ft értékű adomány

A nyerteseket a kihirdetés előtt a regisztrációkor megadott e-mail címen a Szervező
illetve Szervező partnere értesíti, és tájékoztatja a további adminisztrációs
/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, így többek között a személyes adatok
bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám, lakcím) és a nyertes nevének nyilvánosságra
hozataláról illetve ahhoz szükséges hozzájárulásról.
A nyerteseknek 15 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy visszaigazoljanak a tájékoztató
e-mailben írtaknak megfelelően. Az adminisztrációt/adategyeztetés követően a
Szervező a nyertesek nevét közzéteszi a hivatalos facebook oldalán, amennyiben a
közzétételhez a Nyertes és/vagy törvényes képviselője is hozzájárult.
Ha a nyertesek a további adategyeztetések nem tesznek eleget, akkor a nyertesek
elveszítik a jogosultságukat a nyereményre. Ebben az esetben a sorban következő
legtöbb szavazatot gyűjtő fotó lép a helyére. A pótnyertesekre ugyanazok a feltételek
vonatkoznak, mint az eredeti nyertesekre.
A Játék lezárásától számított 30 napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a
nyertesek megkapják a nyereményüket, a pótnyertes esetén pedig a szállítási cím
visszaigazolásától számított 30 nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény
eljuttatására a nyerteshez.

Felelősség kizárása
A microsite működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti,
ezért Szervező és Partnere az alkalmazás folyamatos, zavartalan használatát nem tudja
garantálni. A Szervező és Partnere az alkalmazás működési, és egyéb hibáival
kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre
technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért.
A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a hibás vagy hiányos adatszolgáltatásból
eredő hátrányokért.

A játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes
bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező
különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a
számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy

jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt
valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti
a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele
A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye
szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor
előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy
objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a
Nyereményjátékhoz tartozó microsite-ról letölthető.
A Szervező a játékosok regisztrációkor megadott e-mail címére a játék ideje alatt,
kizárólag a játékkal kapcsolatos információkról emlékeztető e-mailt küldhet.
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi
közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által
bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné
válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy
jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának
leginkább megfelel.

Budapest, 2020. 07. 21.

