20 éves a Juhász Testvérek Pincészete - JÁTÉK - Játékszabályzat
2016. március 1.
A Juhász Testvérek Pincészete – „20 évesek vagyunk, ünnepeljünk együtt” játék szabályzata.
Jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Juhász Testvérek Pincészete Juhászvin
Kft. (székhelye: 3394 Egerszalók, Széchenyi út 79.).) (továbbiakban: Szervező) által szervezett,
Facebook nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Nyereményjáték).
1. A Nyereményjáték célja, menete:
A Juhász Testvérek Pincészet borainak megismertetése, népszerűsítése, fogyasztásösztönzése. , A
Juhász Testvérek Pincészete Facebook-oldal megismertetése, rajongói számának növelése, hírlevélre
feliratkozók számának növelése.
A játék során a résztvevők a Juhász Testvérek Pincészet borainak palackjain elhelyezett jubileumi
matricákat gyűjthetik, amelyekből ha 5 darab összegyűlik, a „Gyűjtőlapra” ragasztva elküldhetik a
Szervező címére, és ajándéksorsoláson vesznek részt. A „Gyűjtőlap” mellé legalább egy darab, a
vásárlást igazoló blokkot mellékelni kell, amelyen jól látható a megvásárolt Juhász Testvérek
Pincészet termék megnevezése. Blokk nélkül a „Gyűjtőlap” nem vesz részt a sorsolásokon. (Az 5
matrica mellé tehát elég 1 darab blokk, akár egy palack borról is.)
2. Részvételi feltételek:
A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki bejelentett
Magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és e-mail címmel rendelkezik
(továbbiakban: Résztvevő). Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a
részvétellel, a nyereménnyel kapcsolatos jognyilatkozatai érvényességéhez törvényes képviselőjének
beleegyezése szükséges, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt
jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője
járhat el.
A játékban való részvétel díjtalan, a játék a Résztvevők számára szabadon, bármely költség vagy
belépési díj nélkül hozzáférhető.
A részvétel alapfeltétele, hogy a Szabályzatban foglaltakat a Résztvevő maradéktalanul elfogadja.
A játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Illetve nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.
3. A játék helye, ideje:
A játékszabályzat a Juhász Testvérek Pincészete Facebook oldalán és honlapján (www.juhaszvin.hu)
egyaránt elérhető, illetve a „Gyűjtőlap” a honlapról letölthető.
A játék időtartama: 2016. március 1-től 2016. december 20-ig. Az „Gyűjtőlapok” végső beérkezési
határideje: 2016. december 28-a, 20 óra.
4. A nyeremények:
A játékba a Résztvevők azzal a céllal nevezhetnek be, hogy a matricák gyűjtésével és beküldésével az
alábbi nyereményeket nyerhetik:
Havi nyeremények:
1. díj: egy 6 palackos Juhász testvérek Pincészet borválogatás.
2. díj: egy 3 palackos Juhász testvérek Pincészet borválogatás.
3. díj: egy 2 palackos Juhász testvérek Pincészet borválogatás.
Az első sorsolás: 2016. április 30.
Különdíj:

Egy két főre szóló meghívás a 2016. évi Egri Borszalon rendezvényre. (Szállás 2 főre 1 éjszakára, 2
főre szóló belépőjegy az Egri Borszalon rendezvényre.)
Az Egri Borszalon időpontja: 2016. december 29.
A sorsolás időpontja: 2016. december 15. (Az 2016. december 14. 20 óráig beérkező valamennyi
„Gyűjtőlap” részt vesz a sorsoláson.)
Fődíjak:
FŐDÍJ: EGY ROBOGÓ (50 ccm hengerűrtartalmú robogó)
2. Díj: 3 nap 2 éjszakás wellness hétvége a felsőtárkányi HOTEL Bambara 4 csillagos luxus szállodában
2 fő részére, + egy borkóstoló a Juhász testvérek Pincészetnél.
3. Díj: 3 nap 2 éjszakás wellness hétvége Szilvásváradon a Szalajka Liget 4 csillagos luxushotelben 2 fő
részére, + egy borkóstoló a Juhász testvérek Pincészetnél.
FŐDÍJSORSOLÁS 2016. december 30. (a végső határidőig beérkezett valamennyi gyűjtőlap részt vesz a
sorsoláson.)
5. Díjazottak
A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A havi nyeremények és a Különdíj esetében
számítógépes véletlen szimulátor program végzi a sorsolást. A Fődíjak sorsolását sorsolási bizottság
végzi, közjegyző jelenlétében.
6. Nyertesek értesítése
A nyertest minden esetben a „Gyűjtőlapon” megadott e-mailen vagy postacímen értesítjük az
eredményhirdetés utáni 5 naptári napon belül. A Résztvevő felelős azért, hogy az általa megadott email és postacím érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.
7. A nyeremények kézbesítése
A nyeremény átadása személyesen illetve postai úton történik, az értesítő e-mailben megjelölt
helyen v. címre legkésőbb a sorsolás után 14 napon belül, illetve a Különdíj esetében 2016. december
26-ig.
A nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható.
A nyeremény esetlegesen felmerülő adó - és járulékvonzatait a Szervező viseli. A nyeremény
átvételével kapcsolatos költségek (pl. helyszínre utazás) a nyertest terhelik.
8. Adatkezelés, adatvédelem
Az adatkezelés során a Juhászvin Kft. maradéktalanul betartja az adatvédelmi jogszabályi előírásokat,
az adatkezelés az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentésre került.
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja
az érintett hozzájárulása. A játékban való részvétellel, a Résztvevő feltétel nélkül, kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Juhászvin Kft., mint adatkezelő, a megadott személyes adatait a játékban
való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyeremény átadása céljából kezelje.
Az adatfeldolgozók a megadott adatokat nem hozhatják nyilvánosságra, nem tehetik harmadik
személyek számára hozzáférhetővé. Az adatkezelő a fenti rendelkezésektől eltérő céllal nem
kezelheti a megadott személyes adatokat, illetve a fentiektől eltérő céllal nem használhatja fel
azokat, illetve nem teheti - az adatfeldolgozókon kívül - harmadik személyek számára
hozzáférhetővé.
A Résztvevő az adatkezelés időtartama alatt az tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
kérheti az adatok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az illetékes törvényszékhez fordulhat
jogorvoslatért.
9. Felelősség kizárás
A Résztvevő által megadott adatok hiányosságából fakadó (pl.: névelírás, email cím elírás)
késedelemért (pl. értesítés) a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen

szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi
és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétel során, a Résztvevő tevékenységének esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, a Szervező hibás működéséből, az esetleges késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a weboldal, vagy a
Facebook.com közösségi oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
10. A Szabályzat érvényessége és módosításának lehetősége
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Résztvevő kártalanítása nélkül a Szabályzatot a játék
közben módosítsa, a játékot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező
bármely esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a Résztvevő kártalanítása nélkül a
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa, a Szabályzat bármely
pontját vagy a bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények
és/vagy tőle független események ezt indokolttá teszik.
11. Egyéb
A Résztvevő kijelenti és szavatol azért, hogy a megadott adatai megfelelnek a valóságnak. A
Résztvevő elismeri, hogy az általa a Szervezővel közölt valótlan adatokból fakadó következmények
tekintetében korlátlan felelősség terheli, a valótlan adatkezeléssel a Szervezőnek okozott kárt köteles
megtéríteni.
A játékban való mindennemű részvétellel a Résztvevő automatikusan maradéktalanul, kifejezetten és
minden fenntartás nélkül elfogadja jelen nyereményjáték szabályzat minden egyes pontját,
rendelkezését.
Kelt: Eger, 2016. március 1.
Juhász Attila
cégvezető
Juhászvin Kft.

