
Részvételi- és Játékszabályzat

 

1.  A Sunset Management Kft. (1089 Budapest, Győrffy István utca 1/g., 
továbbiakban:  Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban:  Játék) 
kizárólag 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező 
természetes személy, aki fegyelmezett, nyugodt természetű eb tulajdonosa vehet részt. 
(továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Sunset Resort weboldalon www.sunsetresort.hu/
nyeremenyjatek közzétett játékfelhívásra és játékkérésre a releváns válaszadás 
(továbbiakban: Pályázat).

 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus 
elfogadását jelenti.

 

2. A Játék 2020. 09. 04-én (péntek) 16:00 órakor indul, és 2020. 12.04-én (péntek) 23:59 
óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2020. 12. 04. 23:59.


3. Egy Játékos egy Pályázatot küldhet be, és a Játék helyes regisztrációs űrlap kitöltői közül 
a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost. A Játékosok tudomásul 
veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő 
beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

 

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy 
software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett 
Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a 
megérkezés bizonyítékaként.  

 

3.2 A Játék nyereménye a kutya számára egy 1 évre szóló reklámarci státusz, amely róla 
készített képi-és videós anyagok elkészítését és felhasználását tartalmazza bármely 
területi-, idő-, felhasználási módbeli és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül, 
továbbá a kutya, tulajdonosa és plusz egy fő részére szóló 1 éjszakás tartózkodás a Sunset 
Resort Apartmanhotelben, amelyet 2021.05.04-től 2021.05.31-ig használhatnak fel.

 

3.3 A nyeremény sorsolására 2020.12.14. napján a nyereményjáték lezárása után kerül sor a 
következő címen: Sunset Management Kft. 1089 Budapest, Győrffy István utca 1/g.

 

3.4 A Szervező az ajándék nyertesének nevét Facebook posztban (Sunset Resort 
Apartmanház facebook oldalán) teszi közzé, továbbá e-mailen és telefonon keresztül is 
értesíti a sorsolástól számított 3 napon belül.

 

3.5 A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy nyertest és egy tartalék nyertest húz 
ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) 
nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra 
kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a nyeremény értesítésére 7 napon belül nem válaszol.


4. A nyertes Játékos köteles tudomásul vennie, hogy az egy éjszakás tartózkodást, ha 2021. 
május 31-ig nem veszi igénybe, elvész. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a 
nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének 
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén 
bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/
nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen 
Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. 
A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 


http://www.sunsetresort.hu/nyeremenyjatek
http://www.sunsetresort.hu/nyeremenyjatek


5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a 
Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A 
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. 

 

 

7. A Játékosok által megadott elérhetőségek hiányosságáért/hibájáért (pl. név, e-mail cím 
elírás stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.


  

9.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 
promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást 
követ el.

 

10. A jelen Játékszabályzat szerinti minden adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik Játékban 
részt vesznek, tudomásul veszik, és részvételükkel önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy


- a Játékban való részvételnek feltétele, hogy a Játékos hozzájáruljon bármely kapcsolódó 
reklám-, marketing- és promóciós anyagok küldéséhez, személyes adatai reklám- és 
promóciós anyagok küldése céljából való kezeléséhez;


 

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és 

Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a 
nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet;


 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által 

kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni;


-  amennyiben ahhoz a nyertes külön nyilatkozat aláírásával hozzájárul, a nyeremény 
átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, melynek akár teljes egésze, akár 
részletei a Sunset Management Kft., mint Szervező által későbbi reklámcélú 
felhasználásra kerülhetnek bármely területi-, idő-, felhasználási módbeli és alkalombeli 
korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.


 

Az adatok feldolgozását a Sunset Management Kft. (1089 Budapest, Győrffy István utca 1/g 
) végzi. 


11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékot előzetes bejelentés nélkül 
megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a 
www.sunsetresort.hu/nyeremenyjatek weboldalon teszi közzé. Amennyiben a Szervező 
felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – 
jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére, a Szervező kizár 
mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban. A Játékkal, annak menetével 
és a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Szervező a következő 
elérhetőségen válaszolja meg: e-mail: salesunset-management.hu postai cím: 1089 
Budapest, Győrffy István utca 1/g.

 

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve 
együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a 
Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- 
és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.


Budapest, 2020.09.04. 


