Játékszabályzat és szerződési feltételek
„Keressük a legszebb magyar kertet” a Térkő Magazin játékához

1. Szervezés és lebonyolítás
A nyereményjáték szervezője a Barabás Téglakő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Tüzér utca
69., Cégjegyzékszám:19‑09‑502847, Adószám:11520557‑2‑19) (továbbiakban: "Szervező"),
amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték lebonyolítója a Barabás Téglakő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Tüzér utca
69., Cégjegyzékszám:19‑09‑502847, Adószám:11520557‑2‑19) (továbbiakban: „Lebonyolító”),
amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a
Térkövezni Akarok Facebook oldalán: https://www.facebook.com/terkovezniakarok

2. Részvételi szabályzat
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási‑ vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes
cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,
valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a
nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
Nyereményben nem részesülhetnek és a játékban nem vesznek részt a Szervező és a játék
lebonyolításáért felelős Barabás Téglakő Kft. dolgozói, családtagjai és közreműködői, valamint
mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság vagy a nyertesek azonosításának bármely
egyéb hibájából eredő követelésért.

A játékban történő részvételhez a Játékos részéről szükséges megadni a Játékos nevét,
telefonszámát, email címét.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte
a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
A játékban való részvétel feltétele az adatkezelési tájékoztató megismerése.
A játékban való részvétellel a Játékos és a nyereményjáték szervezője között szerződéses
jogviszony jön létre a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem

fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni,
illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A nyereményjáték ideje
A Játék és a szavazás időtartama: 2019. április 1. 00:00 – 2019. július 31. 24:00
Az utolsó fényképek beküldési határideje: 2019. május 31. 24:00

4. Nyeremények, eredményhirdetés:
Nyeremények :
1. helyezett: 200 000 forint értékű Sony Playstation 4 Pro játékkonzol
2. helyezett: 150 000 forint értékű Apple Ipad 9,7” 32/128 GB Wifi tablet
3. helyezett: 100 000 forint értékű Huawei Mate 20 Lite Dual SIM 64 GB mobiltelefon
4. helyezett: 60 000 forint értékű Canon Selphy CP1300 fotónyomtató
5. helyezett: 60 000 forint értékű Sony CyberShot DSC‑WX350B fényképezőgép
6. helyezett: 60 000 forint értékű Canon PowerShot SX620 HS fényképezőgép
7. helyezett: 60 000 forint DE‑LONGHI EC 685 W Dedica félautomata kávéfőző
8. helyezett: 30 000 forint értékű JBL Horizon Bluetooth hangszóró
9. helyezett: 30 000 forint értékű Bluetooth fejhallgató
10. helyezett: 30 000 forint értékű MP3 lejátszó

Nyertesek száma : 10 nyertes
Eredményhirdetés : 2019. augusztus 2. 24:00‑ig
Eredmény közzététele : 2019. augusztus 5. 24:00‑ig

5. A játék menete:
A játékosok a saját tulajdonában lévő a Barabás Téglakő Kft. által forgalmazott térburkolattal

ellátott kertről vagy udvarról küldenek maximum 3 db fényképet a Szervező
jatek@terkomagazin.hu e‑mail címére. Ezt követően a Szervező a beküldött képek közül
minden Játékos esetében kiválaszt egyet (a 10. pontban leírtak szerint) és bejegyzés
formájában a Térkövezni Akarok facebookos oldalán teszi majd közzé azt.
A beküldött fényképeket minden hónap utolsó napjáig gyűjti a Szervező és a következő hónap
első munkanapján tölti fel a Térkövezni Akarok facebookos oldalára bejegyzés formájában. A
fényképek 2 hónapig lesznek láthatók az oldalon és ez idő alatt lehet (like formájában)
szavazatokat gyűjteni. Azok lesznek a nyertesek, akiknek a fényképei a rendelkezésre álló 2
hónap alatt a legtöbb szavazatot (like) kapták. (pl. a fotó beérkezése május 17. A Szervező
június 3‑án megjelenteti a facebookos oldalán. Erre a képre augusztus 31‑ig lehet szavazni.) A
2 hónap letelte után a fényképre szavazni már nem lehet és a Térkövezni Akarok facebookos
oldalról is lekerülnek a fényképek az eredményhirdetésig. A Játékosok számára megengedett,
hogy az általuk beküldött fényképre szavazat gyűjtés céljából az eseményt reklámozza,
megossza, vagy az ismerőseit szavazásra kérje.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vehessen a nyereményjátékban és jogosult legyen a
nyereményre, a Szervező https://www.barabasteglako.hu/letoltesek/terko‑magazin oldalán
megjelenő játékfelhívás szerint kell eljárnia (például: a megadott határidőn belül érkezzenek
meg a fényképek).
Szervező a Térkövezni Akarok facebookos oldalán pontosítja az aktuális üzenőfali játékának
mechanizmusát. A Játékosok minimum egy használható fénykép beküldésével jogosultak a
Játékban való részvételre.
Az a Játékos, akinek adatait kérésére törölte a Szervező az eredményhirdetés előtt nyertes nem
lehet, az a nyertes pedig, aki a nyeremény átvétele előtt kérte adatai törlését, a nyereményt már
nem tudja átvenni.

6. Nyeremények, nyertesek
A Játék során a játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremény kerül kiosztásra. A
nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyereményhez tartozó SZJA és
más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyereménnyel és annak átvételével
kapcsolatban minden egyéb felmerülő költség a nyertest terheli.

A nyertesek a Térkövezni Akarok facebook oldalon bejegyzés formájában közzétett képre
kapott szavazatok alapján kerülnek kiválasztásra. (A bejegyzésre kapott like nem minősül
szavazatnak.) A legtöbb szavazatot kapott 10 Játékos lesz a nyertes, megjelenési időszaktól
függetlenül.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező vagy megbízottja a beküldött fényképeken
szereplő helyszínről további fényképeket készítsen és azokat a későbbiekben szabadon, de
visszaélések nélkül reklám célokra felhasználhassa. A Szervező vagy annak megbízottja a
nyeremény átvételéről felvételeket készít és ezeket a Térkövezni Akarok facebookos oldalán

és/vagy a Térkő Magazinban megjelenítheti, amennyiben a nyertes ehhez hozzájárulását adja.
A nyertes képeket a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a játék lezárását követő
5 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes bármely okból nem felel meg a jelen
Játékszabályzatba foglalt valamennyi feltételnek, vagy a nyereményéért 30 napon belül nem
jelentkezik a díj a szervező tulajdonában marad.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;  amennyiben felmerül a gyanú
vagy bizonyítást nyer, hogy nem saját tulajdonában lévő
kertről/udvarról készült fényképeket küldött;  ha az értesítő levélre 30 napon belül nem
válaszol;  ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;  egyértelműen
bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;  egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék
menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;  jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

7. Nyertes értesítése
A nyertessel az általa megadott elérhetőségek valamelyikén vesszük fel a kapcsolatot és
egyeztetjük vele a nyeremény átadásának/átvételének részleteit. Az értesítés sorrendje: telefon,
e‑mail. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 30 napon
belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes a játékszabályzat elfogadásával
egyidejűleg elismeri, hogy a szóban forgó ingatlan saját tulajdonában áll. Amennyiben a nyertes
nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem
hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

8. Nyeremények átvétele
A nyertesnek a nyeremény átvételére az előre egyeztetett időpontban, a fotózással egybekötve,
a tulajdonos otthonában személyesen lesz lehetősége.
A nyertessel telefonon, vagy e‑mailben egyeztetjük az átadás – átvétel részleteit.
A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át,
és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

9. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából,
a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes

képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes
részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, a Játékos
vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező
rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel
kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben
együttműködni Szervezővel.
A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint
nem bejelentés‑köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

10. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost
a Játékból.
Játékból kizárásra kerül Szervező minden dolgozója, családtagja, valamint mindezen személyek
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
Továbbá a Szervező dönthet a Játékos kizárása mellett, amennyiben a beküldött fénykép nem
érkezik meg a beküldési határidő végéig, nem a megadott e‑mail címre küldték, vagy a
fényképek minősége nem felel meg az általános elvárásoknak. Pl. homályos, rossz minőségű. A
beküldött fényképeken nem szerepelhet felismerhető arc, rendszám, reklámra lehetőséget adó
felirat vagy tárgy, egyéb személyiségi jogok megsértését eredményező tartalom.
A Nyertes a tulajdonában lévő ugyanannak az ingatlannak a kertjéről/udvaráról készült
fényképekkel, amelyeket korábban már beküldött és nyert, a további játékokban már nem vehet
részt.

11. Vegyes rendelkezések
Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja
felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a
nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve
szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának

lerövidítésére vagy meghosszabbítására, a nem megfelelő számú jelentkezés esetén a játék
teljes megszüntetésére, és egyéb változtatásokra. A játékszabályzat módosításait, illetve a
nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a
nyereményjáték Térkövezni Akarok Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe
nem hozható.

Barabás Téglakő Kft.
Kelt: Veszprém 2019. 02. 27.

