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SZABÁLYZAT 
 
1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE 
A „Farsangi kavalkád!” kampány (továbbiakban Játék) szervezője a Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesülete (továbbiakban Szervező), székhely: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 75., adószám: 
19746896-1-06.) 

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK, RÉSZVÉTELI 
JOGOSULTSÁG 

• A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, 
valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban Résztvevők). 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
• A Játék 2023. január 25-től 2023. február21. éjfélig tart. A Játék időtartamának lejártát követően 

érkező jelentkezések érvénytelenek. 

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 
• A Játékban részt vehet minden, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy. 
• A Játékban történő részvétel feltétele továbbá: egy farsangi jelmezt viselő személy megosztása  

1. a meghatározott Facebook poszt alatt, vagy 
2. a marketing@mcsme.hu e-mail címen elküldve. 

• A kép feltöltésével a megosztó személy vállalja, hogy a fényképen szereplő hozzájárult a 
megosztáshoz, ezzel nem sért személyiségi jogokat.  

• Egy személy akár több jelmezzel is részt vehet a Játékban. 
. 

5. NYEREMÉNY ÉS SORSOLÁS 
• Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban Résztvevők között az alábbi nyereményt 

sorsolja ki: 1 db családi belépőt a Szegedi Vadasparkba, amit a 2023-as évben használhatnak fel. 
• Sorsolás időpontja: 2023. március 1. 
• A nyeremény termékre vagy készpénzre át nem váltható. 

6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY 
ÁTVÉTELE 

• A sorsolást követően Szervező a Játék nyertesét a Facebook oldalán teszi közzé, közölve a 
nyertes nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra 
hozásához hozzájárul. 

• A Szervező ezután, ha korábban nem kapta meg, privát üzenet formájában kéri, hogy nyertes 
küldje meg a Szervező részére az e-mail címét. 

• A nyereményt email-ben küldjük el pdf formátumban, melynek részleteiről privát üzenetben 
értesítjük. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott 
időintervallumon belül, a Nyertes elismeri, hogy sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner 
nem köteles a Nyereményt biztosítani. 

7. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE 
• A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül 

nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék 
szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a 
Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné. 
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8. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME 
• A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék 

során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. 
• A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a 

Szervező adatbázisába kerüljenek. A Szervezők vállalják, hogy a Játék során tudomásukra jutott 
személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik, 
azt harmadik személynek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az 
adatokat hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek. 

• A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook semmilyen módon 
nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook birtokába. 
Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz. 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
• A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított 

bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma 
megoldása érdekében. 

• A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a 
résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem 
olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. 

• Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem 
vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben 
levő törvények megszegését célozzák. 

• Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha, nem a Szervező hibájából 
eredő okok miatt a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által 
felajánlott Nyeremény. 

 
Szeged, 2023.január 25. 
 


