2019 karácsonyi nyereményjáték
Játékszabályzat
1. A nyereményjáték szervezője
A
nyereményjáték
szervezője
a
Retail-Property
Kft.
(székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.; fióktelep: 5000 Szolnok, Ady E. út 15.; a
továbbiakban: Szervező)
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel
rendelkező 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a Pelikán
Bevásárlóközpont (5000 Szolnok, Ady E.u.15.) üzlethelyiségeinek bérlői, a bérlő cégek,
társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői,
alkalmazottai, illetve a bérlőkkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyek és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja),
valamint a Szervező társaság tagjai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a
Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek
közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja).
3. Az nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték időtartama: 2019. december 2 – 2019. december 16.
Nyereménysorsolás: 2019. december 17.
4. A nyereményjátékban résztvevő üzletek
A Pelikán Bevásárlóközpont kijelölt üzletei
5. A nyereményjáték menete











A nyereményjáték 2019. december 2-án 10:00-kor kezdődik, és 2019. december 16án 18:00-kor ér véget.
A nyereményjátékban azok a vásárlók vesznek részt, akik a nyereményjáték
időtartama alatt egy összegben, legalább 5.000,-Ft értékben vásárolnak a Pelikán
Bevásárlóközpont üzleteiben és azt kérésre számlával vagy nyugtával igazolni tudják,
illetve a nyereményjáték időszakában a Pelikán Bevásárlóközpontban található
Plazma Centerben plazmát ad vagy a plazmaadáshoz nélkülözhetetlen alkalmassági
vizsgálaton vesz részt és arról Plazma Center által kiállított, lepecsételt és dátummal
ellátott igazolással rendelkezik.
Azon vásárlók, akik egy összegben, minimum 5.000,-Ft értékben vásároltak, illetve a
Pelikán Bevásárlóközpontban található Plazma Centerben plazmát adtak vagy a
plazmaadáshoz nélkülözhetetlen alkalmassági vizsgálaton részt vettek (= játékosok) a
vásárlás/plazmaadás-alkalmassági vizsgálat helyén egy kupont kapnak.
A sorsoláson való részvétel feltétele a kupon pontos kitöltése!
Név, Cím, Telefon, Életkor, Vásárlás helye/Üzlet neve, Blokk/Nyugta sorszáma,
Aláírása.
A kupont a nyereményjáték időtartama alatt az üzletházban (földszinten) elhelyezett
gyűjtődobozba kell bedobni.
A nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2019. december 17. 13.00 óra.
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A nyereményjáték sorsolásának helyszíne:
Pelikán Bevásárlóközpont 5000 Szolnok Ady Endre út 15. I. emeleti aula



Nyeremények:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 db 1.000,-Ft értékű KIK ajándékutalvány () felajánlásából
2 db 5.000,-Ft értékű Takko Fashion ajándékutalvány a Takko Fashion (Takko
Fashion Kft.) felajánlásából
2 db 5.000,-Ft értékű Triumph ajándékutalvány (KIK Textil és No-Food Kft.)
felajánlásából
1 db Samsung Wireless töltőpad a Samsung Szerviz (Euromobil 98
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) felajánlásából
1 db ékszertartó doboz és női képkeret az Opál Zálog és Ékszerház (HFB
Kereskedőház Kft.) felajánlásából
1 db. női ezüstlánc és karlánc a Zálog Express (Expressz Ékszerház és Minibank
Kft.) felajánlásából
10x5.000 Ft értékű Regio Játék ajándékutalvány (RÉGIÓ Játékkereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság) felajánlásából
1 db. 50.000 Ft értékű tablet a Plasma Centrum (Plasma Expert Kft.)
felajánlásából
4x 5.000 Ft értékű ajándékutalvány a HÁDA („HÁDA-1” Ipari és Kereskedelmi
Kft.) felajánlásából

A nyertest kézi sorsolással, véletlenszerűen választjuk ki. A nyertes téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Egy személy több nyereményszelvénnyel (=
kupon) is részt vehet a nyereményjátékban.
A játékos a nyeremény átadásáig köteles megőrizni, és a Szervezőnek bemutatni
a vásárláskor kapott nyugtát/számlát/a Plazma Center által kiállított és dátummal ellátott,
lepecsételt igazolást. Miután a játékos a vásárlást igazoló nyugtával/számlával/lepecsételt
igazolással igazolta azt, hogy vásárlás az akció időtartama alatt történt, a Szervező a
nyereményt a 6. pontban foglaltaknak megfelelően átadja a nyertes játékosnak.
6. A nyeremény átadása
A nyeremény átadása személyesen a sorsolást követően történik.
A Szervező a sorsolás alkalmával 3 fő tartalék nyertest is kisorsol. A tartalék nyertesek
sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a nyertesek sorsolásával.
A tartalék nyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre abban az
esetben, ha a sorrendben az adott tartalék nyertes előtt levő bármely nyertes/tartalék nyertes
bármely – jelen Szabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel meg és emiatt Nyeremény
kuponjuk kihúzását követően a nyereményjátékból kizárásra kerül(nek).
Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át a sorsolás helyszínén, a nyeremény átadása
a Szervező által a telefonos/írásos értesítésben meghatározott időpontban történik.
A nyereményt a Szervező a nyereményjáték befejezésétől számított 90 napig őrzi meg.
Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, akkor ezt követően a nyertes nyereményre való
jogosultsága megszűnik.
7. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
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A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a
Szervező, illetve a felajánlott nyeremények esetén a felajánlók („Felajánló” vagy „Felajánlók”)
viselik, utóbbi esetben a Szervező, az adott Felajánló és adott nyertes között megkötésre
kerülő háromoldalú megállapodás alapján, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a
nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, utazás induló helyére történő
oda/vissza utazás költségei, utazás időpontjának vagy a résztvevők számának, illetve a
résztvevők életkorának módosítása, fakultatív programok, ellátáson felüli fogyasztás, stb.) a
nyertest terhelik. A nyertesnek a nyeremény átvétele előtt az alábbi adatokat is meg kell
adnia: adóazonosító jel, TAJ szám, anyja neve, születési helye, születési ideje, lakcíme.
8. Vegyes rendelkezések












A Szervező, illetve a Felajánlók a nyereménytárgy esetleges hibáiért kizárják
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett
rendelkezéssel tiltják.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja
át, e körben a nyertesnek minősülő vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
Szervező egyes személyes adatait (név, lakcím) nyilvánosságra hozza, róla és a
nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készítsen, melyet a Szervező és/vagy
megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és
felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat.
A vásárlók a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan magukra nézve
kötelezőnek fogadják el jelen Játékszabályzatot.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy jelen Játékszabályzat 2. pontjában
kizárásra került személy mégis részt vett a játékban, a Szervező e személyt a játékból
kizárhatja, és tőle az esetlegesen átadott ajándékot visszakövetelheti.
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes
képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére
kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
A nyereményjátékban történő részvétellel, a nyereménykupon aláírásával a
résztvevők elfogadják, hogy Szervező és egyben adatkezelő a nyereményjátékkal
kapcsolatban átadott személyes adataikat marketing célra felhasználja azzal, hogy a
rendelkezésre bocsátott személyes adatokat titkosan kezeli, azokat harmadik személy
részére nem teszik hozzáférhetővé és a hatályos adatvédelmi szabályok betartásával
kezelik. A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes, a részvétellel, azaz a
nyereménykupon aláírásával és a kijelölt gyűjtődobozba történő bedobásával a
résztvevők hozzájárulnak – az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, ún. GDPR-rendelet szerinti – személyes adataik
kezeléséhez a Retail-Property Kft. által. A Pelikán Bevásárlóközpont adatvédelmi
tájékoztatója
elérhető:
http://www.pelikanbk.hu/wpcontent/uploads/2018/05/RTP_Pelikan_Bevasarlokp_adatkezelesi_tajekoztato_201
80522.pdf.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés célja a
nyertesek egyértelmű beazonosíthatósága, illetve a játékban résztvevők részére
további utazási ajánlatok küldésének lehetősége, amelyről a résztvevő később
önkéntesen leiratkozhat.

Budapest, 2019. november 28.
Retail-Property Kft.
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