Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pápai Expo és Agrárpiknik pecsétgyűjtős nyereményjátéka
Részvételi szabályzat
Hatályos: 2022.05.12. napjától

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A
nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.
1. Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, személy, aki érvényes karszalaggal a rendezvény területén
tartózkodik.
2. Részvétel
A nyereményekért való indulásért a résztvevőnek az alábbiakat kell teljesítenie:
A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1)
bek. 1. és 2. pontjai).
3. A játék menete:
A játékos kasszáknál igényelhet pecsétgyűjtő lapot.
Amennyiben a felsorolt 10 játékból legalább 5öt kipróbál és begyűjti az érte járó pecséteket, részt
vehet a sorsoláson.
A Pecsét gyűjtő lap sarkán található egyik számot tépje le és őrizze meg a sorsolásig.
A Lepecsételt lapot pedig a színpad mellett található gyűjtő urnába dobja be.
A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra.
A játék időtartama: 2022.05.14. 09.00 órától 2022.05.14. 15.00 óráig

A sorsolás időpontja: 2022.05.14. én 3 alkalommal. Kérjük hallgassa figyelemmel a hangosbe
4.

Felelősség kizárása

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a
nyereményjátékban való részvételből erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos
gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága,
szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott
károkért felel. Kivételt képeznek az élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett
károk.
5. Nyeremény
NAK ajándékcsomag
A nyeremény sorsolása a véletlenszerűség alapján történik. A nyeremények 3 alkalommal kerülnek
kisorsolásra.

A nyereményjátékban való ingyenes részvétel révén a játékosoknak nem keletkeznek sem pénzügyi,
sem egyéb igényei a Szervezővel szemben. A nyeremény vagy annak része semmi esetben sem
fizethető ki készpénzben. A nyeremény nem ruházható át harmadik személyre.
A nyeremény átadásának módját: Színpadon a helyszínen
6. Nyereménysorsolás
A nyeremény sorsolásában minden, az adott játék során sorsolásra jogosult játékost szerepeltet a
Szervező.
Az urnából kihúzott érvényes pecsétgyűjtő lapon szereplő szám kihirdetésre kerül. Az azonos
sorszámmal rendelkező nyertes, sorszám felmutatásával átveheti nyereményét.
A nyertes nem köteles a nyereményt átvenni.
7. A nyereményjátékból történő kizárás
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett
személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.
Amennyiben a játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja a nyereményjátékban nem
tud részt venni.
Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak, vagy más
manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt.
8. A nyereményjáték idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás
nélkül megszakítsa, vagy azt végleg befejezze.
A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból, időjárás, 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.
9. 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 nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos panaszokat a nyereményjáték pontos megjelölésével
ezek okának ismerté válásától számított 14 napon belül írásban a Szervezőhöz kell eljuttatni az alábbi
címre: ugyfelszolgalat@nak.hu
A szóban (telefonon) közölt vagy elkésett panaszok nem kerülnek feldolgozásra. A Szervező viseli a
nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet. 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.

Jelen nyereményjátékra Magyarország joga alkalmazandó.

10. Adatkezelő megnevezése
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK)
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Telefon: +36 80 900 365
E-mail cím: ugyfelszolgalat@nak.hu
Honlap: https://www.nak.hu/

