SZÍNHÁZBA MENTEM!
Keressük a legegyedibb, legcsinosabb színházba járókat! Játssz és üzenj ismerőseidnek,
melyik színházban találnak meg aznap este!

Nyereményjáték szabályzata
A játék időtartama:
Játék szervezője:

2016.10.10. – 2016.12.31.
Magyar Teátrumi Társaság

Játék felülete:

Színházba mentem! mobilapplikáció,
szinhazbamentem.hu weboldal

A játékban nem vehetnek részt:






a Magyar Teátrumi Társaság munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a
Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
a Magyar Teátrumi Társaság megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és
lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói;
cselekvőképtelen személyek,
jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb
szervezetek.
JÁTÉKMENET

A játék platformja kizárólag a Színházba mentem! mobilapplikáció.
A Játékosok kizárólag a saját Facebook profiljukkal vehetnek részt a játékban.
A Játékosok a mobilapplikációba való Facebook bejelentkezés után lesznek jogosultak a játék
használatára.
A játékban kizárólag azok a játékosok vesznek részt, akik az applikcáiót „publikus”-an
fogadják el, vagy az általuk feltöltött kép publikus beállítással érhető el.
A Játékosnak a Színházba mentem applikáció Színházba mentem! menüpontjában az
instukcióknak megfelelően képet kell feltölteniük, amelyet vagy a telefonjuk galériájából
tölthetnek fel, vagy a felületen készíthetik el. A képre egy Színházba mentem! logó kerül
vízjelként, amelynek pontos helyét és méretét az előnézeti kép mutatja.
A játékos ezután tetszőleges szöveget írhat a képhez.
A felöltöm gomb megnyomásával a kép automatikusan feltöltődik a játékos saját Facebook
profiljára. Amennyiben az applikáció elfogadásakor a játékos nem publikusan fogadta el az

applikációt, a feltöltött kép beállításait kell módosítania a saját profilján és publikussá tenni. A
játékban kizárólag a publikusan feltöltött képek vesznek részt.
A felöltött képeknek legalább a játék lezárultát követő 1 hétig nyilvánosan elérhetőnek kell
lennie.
A feltöltött képek megjelennek a szinhazbamentem.hu/szavazas oldalon is, ahol az egyes
játékosok képeire lehet szavazni a játék lezárultáig.
Egy játékos maximum 5 képet tölthet fel a kampány során.
A Játék szervezője fenntartja a jogot, hogy a feltöltött tartalmakat szűrje, így ha abban nem
odaillő, obszcén vagy másokat sértő tartalom található, a játékos kizárásra kerül a játékból.
Szavazás menete:
A játékosok által feltöltött képekre a játékos saját posztján lehet szavazni. Minden Like 1 darab
szavazatot ér. A szinhazbamentem.hu/szavazas oldalon a Játékosok által felöltött képek
kerülnek megjelenítésre, így az itt kapott szavazatok is Like formájában összeadódnak a Játékos
által a saját oldalán kapott likeokkal.
Nyeremények:
A legtöbb szavazatot kapott érvényes kép feltöltője a következő nyereményben részesül:
1 db 2 főre szóló meghívást kap a 2017-es Pécsi Országos Színházi Találkozóra,
teljes ellátással - a fesztivál programjain való ingyenes részvétellel, szállással,
étkezéssel.
A játék nyerteseit a szervezők, a Magyar Teátrumi Társaság Facebook oldalának üzenőfalán,
valamint e-mailben, a játék időtartamának lejártát követő 48 órán belül értesítik.
Amennyiben az értesítést követő 48 órán belül nem érkezik válasz a nyertes részéről, vagy a
nyereményt nem fogadja el, úgy a nyereménye a kialakult rangsorban az őt követő személyt
illeti. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért a játék
szervezője nem vállal felelősséget.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét az eredményhirdetéskor a Színházba mentem Facebook
oldalon nyilvánosságra hozzuk.
A tárgynyereményeket nyitva tartási időben a Magyar Teátrumi Társaság titkárságán (1053,
Budapest, Királyi Pál utca 18.) lehet átvenni előzetes méretegyeztetést követően. Az
applikációban, a nyereményekről feltüntetett képek csak illusztrációk! Mérethiány esetén
az adott nyereménnyel megegyező értékű terméket biztosítunk előzetes egyeztetés után!
A nyeremény más személyre nem ruházható át, pénzre nem váltható.
A szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban
való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Magyar Teátrumi Társaság, a játék szervezője.
A Játékos a Játékban történő részvétellel elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli
beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait a játékot szervező cég marketing céllal a későbbiekben
használja!
Adatkezelésről
A szinhazbamentem.hu weboldalon és a Színházba mentem! mobilapplikációban megjelölt
adatvédelmi irányelveknek megfelelően.
A fentiekben ismertetett személyes információk felhasználása és terjesztése:
A szinhazbamentem.hu weboldalon és a Színházba mentem! mobilapplikációban megjelölt
adatvédelmi irányelveknek megfelelően.
BIZTONSÁG
Igyekszünk a legkorszerűbb módszereket és technikákat alkalmazni annak érdekében, hogy az
Ön által elküldött személyes adatok esetében megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést és az
azokkal való visszaélést.
A játék szervezője fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a játékból azt, aki a Magyar Teátrumi
Társaság által szervezett bárminemű promócióban csalást/hamisítást követ el.
A játék szervezője a nyereményjáték részvételi feltételeinek változtatási jogát fenntartja.
A játék szervezőjének döntéseivel kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá,
illetve nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2016.10.03.

