Nyerd meg Te!
Szilvásváradi hétvége!
Rendelj tőlünk, vagy ebédelj nálunk, hogy
megnyerd az alábbi nyereményeket:
1. Szilvásváradi hétvége 2 főre
2. 1 heti menü előfizetés
3. kétszemélyes tál
Kedves Vendégünk!
Vegyen részt nyeremény játékunkban, gyűjtse
kuponjainkat!
2018. január 22. 10-tól 2018- március 31-ig rendeljen
házhozszállítást, vagy étkezzen nálunk és minden
vásárlás után 1 db kupont kap, amit a személyes
adataival kitöltve 2018. április 5-ig helyezze el az
üzletben található gyűjtődobozban.
A nyeremény játékban és nyereménysorsoláson való
részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását
jelenti.

A NYEREMÉNYEK
1. Szilvásváradi hétvége 2 főre
2. 1 heti menü előfizetés
3. kétszemélyes tál
A sorsolás 2018. április 10-én történik. A nyertest
emailben vagy telefonon értesítjük.
Sikeres kupongyűjtést kívánunk!

JÁTÉKSZABÁLYZAT
1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
A „Egyél egy jót és nyerj.” elnevezésű
nyereményjáték (a továbbiakban: „promóció”)
szervezője a MSE GASZTRO.Kft. (a továbbiakban
„Szervező”). A Promócióban részt vehet minden 14.
életévét betöltött magyar állampolgár (a
továbbiakban: „Játékos”) az alábbi korlátozással. A
nyereményjátékban nem vehetnek részt a
nyereményjáték kivitelezésében, szervezésében és
lebonyolításában érintett dolgozók, valamint ezen
személyek Ptk.685§ b., pontjában meghatározott
közvetlen hozzátartozói. A promócióban való
részvétel a hivatalos Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.

2. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A promóció 2018. január 22. 10-tól 2018- március
31-ig tart. A kupongyüjtés időszaka a promóció
sikerétől függően egy hónappal meghosszabbítható,
amelyet megvalósítás esetén a Szervező a
www.megallofalatozo.hu honlapon tesz közzé.

A promócióban a megadott határidőn belül helyi
ételfogyasztás, vagy házhoz rendelés esetén
vásárlásonként vásárló 1db kupont kap.
A nyereménysorsoláson való részvétel feltétele,
hogy a kupont a vásárló személyes adataival
pontosan kitöltve bedobja 2018. április 10-ig az
üzletben elhelyezett gyűjtőládába.
6. A NYEREMÉNYEK

Főnyeremény:
Szilvásváradi hétvége 2 főre (2 éjszaka),
Második díj: egy fő részére 1 heti menü
előfizetés,
Harmadik díj: egy kétszemélyes tál
A jelen pontban leírtak alapján, a megadott címre
bedobott kupon abban az esetben tekinthető
érvényesnek, a továbbiakban „Pályázatnak”, ha
teljesültek a következő feltételek:
- A kupon legkésőbb a 2. pontban rögzített
határidőig bedobásra kerül a címlistában
szereplő bármelyik üzlet gyűjtődobozába.

- A Játékos neve, e-mail címe és telefonszáma
olvashatóan került feltüntetésre.
- Továbbá az alábbi linket megosztja a Facebook
oldalán.
Ha egy játékos több érvényes pályázatot küld be, a
játékos valamennyi pályázata részt vesz a sorsoláson.
Amennyiben a játékos neve, és pontos lakcíme nem
olvasható, vagy a sorsolási bizottság számára nem
egyértelmű, a Pályázat érvénytelennek minősül. A
Játékos a Pályázat megadott címekre történő
beküldésével elfogadja a promóció hivatalos
játékszabályzatát.
7. NYEREMÉNYSORSOLÁS
A gyűjtődoboz biztonságos összegyűjtéséről a
Szervező gondoskodik. A beérkezett Pályázatok
közül 2018. április 10-én 10 órakor kerülnek
kisorsolásra a nyeremények.
A sorsolás helyszíne: Víztorony tér buszpályaudvar,
Szeged
A díjakat, három kihúzott személy nyeri meg.
A sorsolás során 2-2-2 tartalék nyertes kerül
kihúzásra az esetleges érvénytelen pályázatok
pótlására. A pótlás a kihúzás sorrendjében történik.

Egy kupon egy nyerési esély. A nyeremények
készpénzre nem válthatóak és harmadik személyre át
nem ruházhatóak.
A hivatalos sorsolási jegyzőkönyvben megállapított
adatok alapján a nyerteseket a sorsolást követően a
Szervező emailben vagy telefonon értesíti.
8. A NYERTES
A nyertes Játékos Pályázata elküldésével egyidejűleg
hozzájárul ahhoz, hogy neve, fotója és lakóhelyének
közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön,
továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre áll média
interjú céljából, valamint hogy a róla készített hangilletve videofelvételt és fényképet a Szervező
díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám
és egyéb marketing célokra.
A nyertes Játékos köteles együttműködni a
Szervezővel, annak érdekében, hogy a nyeremények
átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon
belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz
eleget és így a nyeremény időben történő átadása
meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező
felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a
nyeremények átvételének lehetőségét a megadott
határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel

időtartama nem hosszabbítható meg. A
nyereményeket a Szervező képviselője személyesen
adja át. A tartalék nyertesek nyereményigénye abban
az esetben léphet életbe, amennyiben a kisorsolt
nyertes Pályázat beküldője nem felel meg a jelen
játékszabályzat feltételeinek, vagy egyéb a
játékszabályzatban meghatározott feltételnek, és így a
Pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Ebben
az esetben az adott nyereményre - az adott
nyereményhez kisorsolt - soron következő
tartaléknyertes jogosult, amennyiben a Játékos és
pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek.
A Szervező a fődíj nyertesével egyezteti az
nyeremény átadásának időpontját, melynek végső
határideje 2018 május 30.
9. ADÓZÁS
A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési
kötelezettséget, – jelen játékszabályban
meghatározott megkötésekkel – a Szervező viseli.
Az egyéb felmerülő költségek, (Pl: a díj átadási
helyszínére történő utazás költségei) a nyertest
terhelik.
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos
és a tartalék játékosok a nyereményét a 7. pontban

meghatározott határidőn belül nem veszi át, úgy
annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályban
előírt módon a költségvetésbe fizeti be. A
vagyonszerzési illetéket a nyertes fizeti.
10. INFORMÁCIÓ AZ AKCIÓRÓL
A Nyereményjátékról részletes információk a
www.megallofalatozo.hu weboldalon érhetőek el.
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Ha a nyertes Játékos nem teljesen cselekvőképes, úgy
a nyeremény átvételével kapcsolatban
nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a
Ptk. 12-13/B §-ai szerint történik.
A Szervező a promócióival és annak szabályaival
kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező
késedelemért és hibákért, valamint a Játékos téves
adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal. A
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen
feltételeket, illetve a Játékban résztvevő üzletek körét
egyoldalúan módosítsa.
Szeged, 2018. 01. 22.

