„EZERJÓ NYEREMÉNYJÁTÉK”
Részvételi szabályzat
1. Szervezés és lebonyolítás
A promóciós játék szervezője, lebonyolítója a Geszler Családi Pincészet (Geszler Kft., 8060
Mór Pince u. 39.) (továbbiakban Szervező).
2. Részvételi feltételek
A promóciós játékban az vehet részt, aki
2015. január 6.- 2015. május 25. között a Geszler Családi Pincészet Modern
látványborászatában borkóstoló programon (előre borkóstoló programra bejelentkezve min.
5 főtől, „Minden hónapban Bornap” nyitott pincés esten, vagy pinceügyelet alatt ill.
kihelyezett borkóstoló tartásakor) részt vesz és a borkóstoló teremben vagy a kihelyezett
borkóstoló helyszínén kitett pályázati lapot kitöltve a kirakott lezárt gyűjtődobozba
beledobja. Így pályázhat a nyereményre!
A játékban minden 18. életévét betöltött személy egy pályázati lappal vehet részt,
amennyiben a kitett pályázati lapot hiánytalanul kitölti. A játékban való részvétel ingyenes.
3. A játék időtartama
A borkóstolókon való részvétel és ezután a pályázati lapok kitöltésének időtartama:
2015. január 6.- 2015. május 25. 21.00
4. Nyeremény és sorsolás
A játékban a Szervező 1 darab 38.000 Ft értékű kizárólagos Wekerle-borkóstoló programot
sorsol ki, amelynek keretében összesen legfeljebb 20 fő részére térítésmentesen biztosítja a
Geszler Családi Pincészet Modern látványborászatában egy 2015. június 6-án beváltható
borkóstoló programot a „Minden hónapban Bornap!” nyárváró nyitott pincés szombat esten.
A tárgynyeremény nem ruházható át és készpénzre nem váltható, nem cserélhető.
A nyeremény nyertesét 2015. május hónap 26-án 17 órakor sorsoljuk ki a Geszler Családi
Pincészet Modern látványborászatának borkóstoló termében (8060 Mór, Martinovics u.
6/c.), ezt követően ugyanezen időpontban három tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.
A sorsolás háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében, kézi húzással történik. A sorsolásról
ugyanezen alkalommal feljegyzés készül a 3 bizottsági tag jelenlétében és aláírásával.
A nyereményekre elsőként kisorsolt tartaléknyertes abban az esetben lép a nyertes helyébe,
ha valamilyen oknál fogva valamelyik nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot a sorsolást
követő 3 napon belül a kisorolt nyeremény átadása ügyében. A másodikként kisorsolt
tartaléknyertes abban az esetben lép az elsőként kisorsolt tartaléknyertes helyébe, ha
valamilyen oknál fogva az első tartaléknyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot a
sorsolást követő 3 napon belül a kisorolt nyeremény átadása ügyében. A további

tartaléknyertesek esetében a fentieknek megfelelő módon kerül sor a nyeremény
átadásának előkészítésére.
A játék nyertese a sorsolást követő 2 munkanapon belül a megadott elérhetőségén kap
értesítést a nyeremény átvételének részletes feltételeiről. A nyeremény személyesen, a
személyazonosság igazolását követően vehető át a Szervező székhelyén, vagy indokolt
esetben előre egyeztetett címre kerül postázásra.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételeket vagy
magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A
szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a
Szervező közzéteszi a játék weboldalán. A játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően
tájékozódjék.
5. Adatvédelem
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok
személyes adatait.
A játékban történő önkéntes részvétellel, adataik elküldésével a játékosok hozzájárulnak a
jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.
A játékban résztvevő játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező részére
kizárólag marketingtartalmú e-mail üzeneteket küldjön. Ezen hozzájárulás visszavonásáról a
játékosnak a játékot követően külön, írásban kell rendelkeznie a Szervező felé.
6. Kizárás
Jelen játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. szerinti
hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékból kizárja azokat a játékosokat, akik valótlan
adatokat adnak meg, illetve megsértik a részvételi feltételeket.
A játékban résztvevők részvételükkel automatikusan elfogadják e Részvételi Szabályzatot.
Jogi út kizárva.
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
résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
Mór, 2015. január 5.

