NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A Travelo.hu Regisztrálj és nyerj elnevezésű nyereményjáték
részvételi és játékszabályzata
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Travelo.hu Regisztrálj és nyerj nyereményjáték (a továbbiakban:
„Nyereményjáték”) alábbi részvételi feltételeit.
A jelen Szabályzat a https://jatek.travelo.hu oldalon megrendezésre kerülő és a https://travelo.hu/nyeremeny URL
cím alatt is elérhető Nyereményjátékra vonatkozik, amelynek szervezője az New Wave Media Group Kft. (székhelye:
1126 Budapest, Nagy Jenő u.12. cégjegyzékszáma: 01-09-189828) (a továbbiakban: "Szervező").
A Nyereményjátékban való részvétel, a Nyereményjáték jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban:
„Szabályzat”) Játékosok általi elfogadását jelenti. Jelen Szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb
helyeken elhelyezett információk Szabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
1. A játék menete
A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”. A Játékosok a nyereményjátékban való részvételi
szándékuk kifejezése érdekében a Nyereményjáték oldalon az adataik kezeléséhez és felhasználásához a kifejezett
hozzájárulásukat kinyilvánítva nevüket, lakhelyüket (ország és irányítószám), születési évüket, nemüket és email
címüket töltik fel, ezzel beregisztrálnak a travelo.hu adatbázisába valamint amennyiben szeretnének feliratkoznak a
travelo.hu valamint a Qatar Airways hírlevelére. A regisztráció akkor fogadható el, ha regisztrációs felület minden
sora kitöltésre került.
A nyertesek kisorsolása azok között a játékosok történik, akik a nyereményjáték indulása és a sorsolás időpontja
között aktív regisztrációval rendelkeznek.
2. A játék helye és ideje
A Nyereményjáték helyszíne: http://jatek.travelo.hu oldal. A Nyereményjátékban a 2019.09.09. - 2019.12.01. közötti
időintervallumban történt érvényes és aktív regisztrációval lehet részt venni. A regisztrációval egyidejűleg, a Játékos
magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatát, amely magában foglalja az adatvédelmi
tájékoztatót.
3. Részvételre való alkalmasság
A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel
rendelkezik és a 16. életévét betöltötte. Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező és a Nyereményjáték részére nyeremény felajánló partnerek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. (Ptk. 8.1.§ 1.)
4. Nyeremény
A Nyereményjáték nyereményei:
Heti nyereményként
- 4 alkalommal két fő részére Hungary Card, mely 2020.01.31-ig érvényes.
- 4 alkalommal Travelo ajándékcsomag utazáshoz (1 db. Travelo ajándékcsomag strandoláshoz: strandtáska,
strandgyékény, strandszék, strandtörölköző, hangszórós strandkulacs, 1 db. Travelo ajándékcsomag
túrázáshoz :hátizsák, kulacs, pohár, fejlámpa. 1 db Travelo bor-gasztro ajándékcsomag: kötény, sajtszeletelő készlet,
asztali borhűtő, borhőmérő. 1 db. Travelo ajándékcsomag repüléshez: gurulós hátizsák, nyakpárna. )
- 4 alkalommal páros Hosszúlépés sétajegy, mely 2020.08.31-ig használható fel.
Havi nyereményként
- 3 alkalommal Qatar Airways ajándékcsomag (2 db Qatar - Airbus A380-as repülőgép modell, 1 db Business
osztályon elérhető női kozmetikai csomag)
- 1 alkalommal Wellness hétvége ajándékutalvány (2 főre félpanzióval a celldömölki Jufa Vulkán Hotel****-be,
felhasználható 2020.08.31-ig a szabad helyek függvényében, kivéve kizárt időszakok.)
- 1 alkalommal Wellness hétvége ajándékutalvány (2 főre félpanzióval a tiszakécskei Barack Hotel****-be,
felhasználható 2020.08.31-ig a szabad helyek függvényében, kivéve kizárt időszakok.)
- 1 alkalommal Wellness hétvége ajándékutalvány (2 főre félpanzióval a visegrádi Hotel Visegrád****-ba,
felhasználható 2020.03.31-ig a szabad helyek függvényében, kivéve kizárt időszakok.)
Fődíjként:
- 1 db Qatar Airways páros retúr turista osztályú repülőjegy (azaz összesen 2 db jegy). A repülőjegyek a Qatar
Airways ázsiai, afrikai és ausztrál desztinációira szólhatnak, tehát a nyertes másodmagával a hálózat ezen úticéljai
közül választhatja ki, hogy hová szeretne utazni. A nyertesnek a szabadjegy úticéljáról és az utazó személyekről
2020. március 1-ig kell rendelkeznie és lefoglalnia az utazás időpontját a Qatar Airways magyarországi irodájában

(1054 Budapest, Szabadság tér 7). Az utazásnak a jegykiállítástól számított 3 hónapon belül kell megtörténnie
(visszaúttal együtt), vagyis jelen esetben a visszaút 2020. május 31-ig kell, hogy megtörténjen.
- Az utazásból kizárt időszak: húsvét, pünkösd, karácsony, szilveszter, iskolai szünetek.
A Nyeremény felajánlói (a továbbiakban: „Nyeremény felajánlója”):
Qatar Airways Group Q.S.C.S. Magyarországi Fióktelepe
New Wave Media Group Kft.
Városi Séta Kft.
Tiszaparti Termálfürdő Kft.
A Szervező a nyereményeket a játékban résztvevő Játékosok között sorsolja ki véletlenszám generátorral. A
nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.
A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Nyeremény felajánlója a hatályos jogszabályoknak
megfelelően eleget tesz.
A Szervező hetente mindösszesen 16 darab nyertest sorsol ki. Ezen felül további havonta összesen 9 nyertest és a
nyereményjáték időtartama alatt egyszer a fődíjra vonatkozóan még további 2 nyertest sorsol ki, egyet a bőröndre,
egyet pedig az utazásra. Amennyiben bármely nyertes Játékos nem jelentkezik a nyereményről szóló értesítő e-mail
elküldését követő 15 munkanapon belül, úgy nyereménye elvész, a Szervező pótsorsolást nem tart.
5. Sorsolások időpontjai és helyszíne:
- Heti nyeremények: minden héten kedden 10 órakor
- Havi nyeremények: minden hónap első keddjén 10 órakor azok között, akik az előző hónap utolsó napján éjfél előtt
regisztráltak vagy teljesítették a nyereményjáték feltételeit. Először 2019. Október hónapban lesz havi nyeremény
sorsolás.
- Fődíj: 2019. December 3. napon 14 órakor
A nyeremények sorsolásának helyszíne: 1126 Budapest, Nagy Jenő u.12.
6. Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése
A Szervező a nyertes Játékosokat az általuk az 1. pont szerinti regisztráció alkalmával megadott email címen értesíti. A
nyeremény átvétele érdekében a nyertes Játékosoknak a következő adatait köteles megadni: név, email cím. Ellenkező
esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni. A nyeremény 4. pontban meghatározott időben történő át nem
vétele a nyertest, kártérítésre nem jogosítja fel.
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út
igénybevételének a lehetőségét kizárja.
A Szervező nem vállal felelősséget a nyertes által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott
következményekért.
7. A nyeremény átvétele
A Nyeremény felajánlója a nyereményt a nyertessel a regisztrációkor megadott e-mail címen egyeztetett módon adja
át.
8. Egyéb tudnivalók
- A nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok
helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi
és anyagi következmény minden esetben a nyertest terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden
felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben,
továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért és veszteségekért.
- A Részvételi feltételekben a változtatás jogát a Szervező fenntartja.
- A fenti szabályzat feltételeire a magyar jog előírásai az irányadóak. A Játékban résztvevő személyek automatikusan
elfogadják a jelen Nyereményjáték szabályzatának valamint a Szervező az arra vonatkozó belső utasításainak, illetve
a Nyeremény felajánlójának adatkezelési Szabályzatának rendelkezéseit. A Nyereményjátékban résztvevő
személyek a részvétellel automatikusan lemondanak a Nyereményjáték lebonyolításával, a nyereménnyel valamint
a kiválasztott nyertessel kapcsolatosan a Szervező vagy valamely más harmadik személlyel szembeni bármely
jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

9. Adatvédelem
A nyertes az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a New Wave Media Group Kft.-nek (székhelye: 1126 Budapest,
Nagy Jenő u.12. cégjegyzékszáma: 01 09 189828, adószám: 24927363-2-43 továbbiakban: "Adatkezelő") részére:
•
•

név,
email cím

Adatkezelő az alább meghatározott címzettnek továbbítja a személyes adatokat, akik ezáltal Adatfeldolgozónak
minősül:
Qatar Airways Group Q.S.C.S. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.,
cégjegyzékszám: 01-17-000668, továbbiakban: “Adatfeldolgozó")
Adatkezelő a Játékban résztvevők személyes adatait kizárólag a részvételi szabályzatban foglalt kötelezettségeinek
teljesítéséhez, a nyertessel való kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezeli.
Ezen felül, amennyiben a regisztráló ehhez hozzájárul, feliratkozhat az Adatkezelő hírlevelére is.
Figyelemmel az adatok önkéntességére az adattulajdonos saját maguk által szolgáltatott voltára az adattulajdonosok
adatkezeléshez való hozzájárulása a nyereményjátékra való jelentkezéssel megadottnak tekintendő.
Budapest, 2019. szeptember. 9.
Jó játékot kívánunk!

