
ZOO TÁBOR… „Nyerj Zoo Tábort két kattintással” 

elnevezésű promóciójának leírása és részvételi feltételei 

Szervező: Játékmester Gyerekprogram Kft. (székhely: Budapest, 1143. Ilka u 50.), a 

továbbiakban: “Szervező”). 

1.     Általános rendelkezések 

Az „Nyerj Zoo Tábort két kattintással”elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) 

szervezője a Játékmester Gyerekprogram Kft. (székhely: 1 Budapest, 1143. Ilka u 50.) A 

Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a 

Szervező látja el. 

2.     Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek 

Promóciós mechanizmus 

2018. május 18. és május 23. között azok a személyek, akik a Zoo Tábor Facebook oldalának 

like-olói között vannak, és a zootabor.hu oldalon a hírlevélre feliratkoznak a promóció 

időtartama alatt, nyereményjátékon vesznek részt. 

A feliratkozók között május 24-én kisorsoljuk a nyertest, aki megnyeri az ajándékot, ami egy 

fő részére szóló 5 napos táborozás a Zoo Tábor 2018. július 30-augusztus 3. közötti 7. 

turnusában. 

5 nap táborozás a Zoo Táborban 2018. július 30-augusztus 3. között 

napi 3 étkezés 

2 db táboros póló 

esőkabát 

emlékalbum 3 db fotóval 

cirkuszi belépő 

programok 
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Részvételi feltételek 

A nyereményjátékban csak valós adatokkal a weboldalon a hírlevélre regisztrált, a 

Facebookon profillal rendelkező, a Zoo Tábor oldal követői közé tartozó, 18 éven felüli 

magánszemélyek vehetnek részt. A sorsoláson való részvétel feltétele a zootabor.hu 

hírlevelére történő feliratkozás mellett, hogy a játékos a sorsolás időpontjában a Zoo Tábor 

Facebook oldal like-olói között legyen. 

Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket 

maradéktalanul betartja. 

 

 



3. Kizárások 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Játékmester Gyerekprogram Kft. vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) 

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen 

szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték 

időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve 

a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi az 

Zootábor Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően 

tájékozódjanak. 

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a 

www.zootabor.hu oldalon található elérhetőségeken nyújtunk felvilágosítást. 

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes 

időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos 

kezdeményezheti. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat 

automatikus elfogadását jelenti. 

3. Érvénytelen pályázat 

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban 

foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós 

mechanizmusnak nem felel meg. Érvénytelennek számít az a pályázat, ami a megadott 

időintervallumon kívül érkezett be. 

4. A játék időtartama 

A nyereményjáték 2018. május 18-án 18:00 órakor kerül kihirdetésre, és május 23-án 23:59 

órakor fejeződik be. 

5. A nyertes kiválasztása 

Összesen egy nyertes kerül kiválasztásra a promóció során, akiket a Szervező sorsol ki. A 

sorsolásban minden, jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő játékos részt vesz. 

6. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei 

Nyeremény: 1 fő részére szól 
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A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. 

http://www.zootabor.hu/


A nyertes nevét a kiválasztást követően 10 munkanapon belül a Zoo Tábor Facebook oldalon 

tesszük közzé, valamint tájékoztatjuk a nyerteset a nyeremény átvételének módjáról a hírlevél 

feliratkozáskor megadott e-mail címen. A nyereményt a Zoo Tábor (1146 Budapest, Állatkerti 

Krt. 6-12.) irodájában kerül átadásra. A nyeremény felhasználása előtt időpont egyeztetés 

szükséges a Zoo Tábor telefonszámán (30/639-3009). 

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult személy a nyereményét az erre nyitva álló 

határidőn belül nem venné át, úgy pótnyertes lép a helyébe. Amennyiben a nyertes 

cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 

vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a 

nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 

okozott károkért, illetve következményekért. 

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések 

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli 

személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. 

A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján 

megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és 

felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyébköltségek és kiadások a nyertes 

Játékost terhelik. 

8. Adatkezelés  

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. 

A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást zootabor@zootabor.hu e-mail címen kérhető.  

9. Felelősség kizárása 

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle 

kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek 

megtérítését. 

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a 

Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a 

jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében 

résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak 

hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok 

kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a 

Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti. 

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában 

nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az 

játékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt. 



A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók 

magatartásáért a szervezők semmilyenformában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, 

hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói 

megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. 

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 

okozott következményekért. 

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi 

feltételt tudomásul veszik és elfogadják. 

Játékmester Gyerekprogram Kft. 

Szervező 

  

Budapest, 2018. május 23. 


