BUM nyereményjáték szabályzata
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Budapesti Tematikus és Bevásárló Utcák
Menedzsmentje, BUM Nonprofit Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-920089, Adószám: 14792469-2-41, Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) továbbiakban a Szervező. A nyereményjáték résztvevői (továbbiakban:
Játékos) elfogadják a következő részvételi feltételeket és a későbbiekben is ehhez tartják magukat.
A nyereményjáték a Szervező koordinálásban megvalósuló SlowXmas rendezvény ideje alatt valósul
meg több helyszínen. A játékban minden 18. életévét betöltött magyarországi lakhellyel rendelkező részt
vehet, kivéve a szervezésben résztvevő személyeket és hozzátartozóikat.
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek
ismerik el jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékosok a játékban való részvétel előtt kötelesek
tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő
esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
Nyereményjáték időtartama: 2018. december 1-24.
A Játék menete
A Játék során a Játékosoknak pecséteket kell gyűjteniük a programfüzetben, illetve a
www.bevasarloutca.hu oldalon feltüntetett pecsétadó helyeken. A programfüzethez (pecsétgyűjtő füzet)
az adventi időszak alatt 5 utcában megvalósuló programok helyszínén lehet hozzájutni, így a Falk
Art&Antique Street (Falk Miksa utca + Honvéd utca 3.), Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út), Fashion
Street (Deák Ferenc utca), KultUnio (Budapest Multikulturális negyede) és a Ráday Soho (Ráday utca)
területén megvalósuló programokon.
A pecsétgyűjtő füzetbe 5 pecsét összegyűjtése után a megjelölt pecsétbeváltó helyeken egy ajándékot
adunk. Ennek listáját a www.bevasarloutca.hu oldalon tesszük közzé és frissítjük, amennyiben változás
történne.
Összesen 10 pecsétet lehet összegyűjteni. Aki 10 pecsétet összegyűjt, az indul a nyereményjáték
sorsoláson a programfüzetben és a www.bevasarloutca.hu oldalon feltüntetett nyereményekért. Minden
utcában másfajta pecsétet lehet gyűjteni, a nyereményjáték sorsoláson pedig az vehet részt, akinek a 10
összegyűjtött pecsétből, legalább 3 különféle pecsétje van. Vagyis legalább 3 utcában járt a 24 nap alatt.
Ha összegyűlt a 10 db pecsét (melyben legalább 3 különféle), akkor fényképezze le és küldje el nekünk
az info@bevasarloutca.hu e-mail címre, nevével, telefonszámával és e-mail címével együtt, hogy
értesíteni tudjuk, ha Önt sorsoltuk ki. A nyereményjáték sorsolása: 2019. január 15-én 12.00 órakor lesz,
ezután értesítjük ki a nyerteseket és vehetik át a nyereményüket egy előre egyeztetett időpontban és
helyszínen. A nyeremény átvételéhez magával kell hoznia a 10 pecsétet tartalmazó pecsét füzetet és
átadni a nyereményért cserébe.
Nyeremény
•

1 db Herendi porcelán gyertyatartó az Art-Trade-Invest Kft. (Art Szalon Herend) felajánlásából

•
•
•
•
•
•

6 palack minőségi pezsgő és 6 palack bor, továbbá 10 gyümölcskosár a Budapesti Nagybani Piac Zrt
felajánlásából
1 db belépő 2 fő részére Kempinski Hotel Spa-ba a Kempinsky felajánlásából
1 könyv csomag galériák által kiadott művészeti könyvekből az Falk Art&Antique Street felajánlásából
1 borválogatás a BKIK GSZT felajánlásából
1 db belépő 2 fő részére a Magyar Szecesszió Házába (Honvéd u. 3.), valamint 1-1 kávé és süti a Magyar
Szecesszió Háza és az Antik és Modern Art Shop felajánlásából.
1 db 5.000,- Ft értékű könyv a Gyémántokról az Antik és Modern Art Shop felajánlásából.

A nyeremények átvételét a BUM Nonprofit Kft. irodájában, 1016 Budapest, Krisztina krt 99-ben lehet
személyesen átvenni, előre egyeztetett időpontban: +36 1 488- 2075, info@bevasarloutca.hu.
Sorsolás időpontja:
2019. január 15. 12.00
Részvétel
A Játékban részt vehet, aki elmúlt 18 éves és rendelkezik magyarországi lakhellyel. A részvétel további
feltétele, hogy a Játékos által megadott adatok valósak legyenek. A Szervező adategyeztetés céljából
fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Játékos által a megadott elérhetőségeken. A Szervezőnek jogában
áll egyes személyeket kizárni a Játékból, amennyiben a részvételi feltételek be nem tartását, vagy
manipulációt észlel. A Játékban való részvétel teljesen költségmentes. A nyerteseket sem terheli
semmilyen további költség a nyeremény kapcsán. A Játékosoknak a játékban való részvétellel semmilyen
kötelezettsége nem lesz a Szervező felé. A nyeremény készpénzre nem váltható, más tárgyra nem
cserélhető. A nyereményeket továbbértékesíteni szigorúan tilos!
Adatvédelem
A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli a játék időtartama alatt egészen a sorsolásig. A
rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Szervező fel tudja venni a
kapcsolatot a Játékosokkal.
Nyertesek értesítése, kapcsolatfelvétel
A nyerteseket e-mailen keresztül értesítjük. A megadott hibás vagy valótlan címekből eredő
eredménytelen értesítésért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyerteseknek, a Szervező általi
kapcsolatfelvételt követően, legkésőbb az értesítéstől számított 10 munkanapig (hétfőtől péntekig) van
lehetőségük átvenni a nyereményt a kijelölt helyen. Ha ez nem történik meg, akkor a Játékos lemond a
nyereményéről és a Szervezőnek jogában áll új nyertest sorsolni.
A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a
fentiekben írt határidőkön belül megtörténjen.
Általános rendelkezések

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező weboldala
technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a
Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Nyereményjátékban való részvétel
ingyenes.
A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy
leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja a
jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak
időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a
Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést
megelőzően a Szervező közzéteszi a weboldalán (www.bevasarloutca.hu). A Nyereményjátékban
résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben
kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a
Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosok Szervezővel
szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Budapest, 2018. november 27.

