
Nyereményjáték-szabályzat 

 

Szikszó Város Önkormányzata nyereményjátékot hirdet, a játék keretében  

 „Keressük Szikszó város legszebben kivilágított családi házát, valamint társasházi 

ablakát/erkélyét!” 

A jelen szabályzat az „ADVENTI DEKORÁCIÓS VERSENY” megnevezésű ingyenes 

nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik. 

A Játék elérhetősége: Szikszó Város Önkormányzat honlapja 

A Játék szervezője: Szikszó Város Önkormányzata 

Székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

Adószáma: 15725723-2-05 

Képviseletében eljár: Sváb Antal polgármester 

1. A Játék időtartama 

A játék kezdete: 2021. december 01. 

A Játékra való jelentkezésre nyitva álló időszak kezdete: 2021. december 01.  

A játék vége: 2021. december 10.  

2. A Játékban részt vevő személyek 

A Játékban részt vehet minden Szikszó Városában bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező természetes személy, aki vállalja a jelen Szabályzatban foglaltak betartását. 

A Játékban a szervező és a játék lebonyolításáért felelős Szikszó Város Önkormányzat dolgozói, 

közreműködői, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A résztvevő a Játékban való részvételi szándékának megerősítésével elismeri, hogy teljeskörűen 

megismerte és feltétel nélkül elfogadta a jelen szabályzatot. 

 

3. Jelentkezés a Játékra 

3.1. A jelentkezés határideje: 2021. december 1.- 2021. december 10.  

A megadott időszakokat követően érkező jelentkezés a Játékban való részvételi jogosultságot nem 

keletkeztet.  

3.2. A jelentkezés módja  

Szikszó Város Önkormányzatának titkar@szikszo.hu e-mail címére 1 db fotó, a dekoráció rövid 

leírásának valamint és személyes adatok  (név, lakcím, telefonszám )megküldése.  

Kizárólag a fentiek maradéktalan betartásával történt jelentkezés keletkeztet a Játékban való 

részvételi jogosultságot.  

mailto:titkar@szikszo.hu


3.3. A jelentkezés visszavonása 

A résztvevő bármikor visszavonhatja a Játékon való részvételről tett nyilatkozatát, a 3. pontban 

megjelölt időtartamon belül a szervezőnek küldött e-mail üzenettel.  

A jelentkezés visszavonására vonatkozó nyilatkozat a szervező általi tudomásszerzés 

időpontjában válik hatályossá és a jelentkezés időpontjára visszamenőleg megszünteti a Játékban 

való részvétel jogát. Ha a jelentkezés visszavonása a Játék eredményének kihirdetése után, de a 

nyeremény átvétele előtt történik, úgy kell tekinteni, hogy a résztvevő a nyereményre vonatkozó 

minden igényéről lemondott. Adatvédelmi szempontból a jelentkezés visszavonását úgy kell 

tekinteni, hogy a résztvevő a személyes adatainak törlését kérte a szervezőtől. 

4. A Játék menete 

4.1.A Játékra történő jelentkezés a jelen Szabályzat 1-3. pontja szerint zajlik.  

4.2. A 3. pontban meghatározott határidőt követően kerül sor a nyertes kiválasztására, mely az 

alábbiak szerint történik:  

A beérkezett fotókra Szikszó Város honlapján (www.szikszo.hu) megadott survio rendszeren 

keresztül lehet szavazatot leadni 2021. december 11. -2021. december 17. napja között. A 

szavazatokat a rendszer automatikusan rögzíti és összesíti.  Egy e-mail címről egy szavazat adható 

le.  

4.4. Az eredmény kihirdetése 

Az eredmény kihirdetésére 2021. december 18. napján Szikszó Város Főterén a IV. Adventi 

Gyertyagyújtás alkalmával kerül sor.  

5. Nyeremények 

5.1. A nyeremény tárgya 

- Családi ház kategóriában:  1 db. Philips PowerPro Aqua 3 az 1-ben vezeték nélküli 

porszívó 

- Társasház kategóriában: 1 db. Nescafe Dolce Gusto kapszulás kávéfőző + 5 doboz 

Nescafe Dolce Gusto kávékapszula 

5.2. A nyeremények átvétele 

A nyeremények másra nem ruházhatók át és készpénzre nem válthatók. Szervező felelőssége 

kizárt, ha a résztvevő önhibájából (így különösen a megadott adatok helytelensége vagy 

megváltozása miatt) nem értesül a nyereményéről, vagy ha a nyeremény kézbesítése a résztvevő 

önhibájából meghiúsul. Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertes értesítését követő 30 napon 

belül át nem vett nyeremények felhasználásáról döntsön. Szervező újabb nyertest nem köteles 

kiválasztani. 

A nyeremények átadása a következő módon történik: 

A nyeremény átadására 2021. december 18. napján Szikszó Város Főterén a IV. Adventi 

Gyertyagyújtás alkalmával kerül sor.  

http://www.szikszo.hu/


 

6.  Adatkezelési tájékoztató 

A nyereményjátékkal kapcsolatos Adatkezelési tájékoztató a www.szikszo.hu weboldalon érhető 

el. 

7. Egyéb rendelkezések 

7.1. Jelen szabályzat a www.szikszo.hu weboldalon érhető el. 

7.2. A játékos saját felelősségére vesz részt a Játékban. A szervező kizárja felelősségét a Játékkal 

összefüggő bármely jogcímen felmerülő kártérítési és egyéb kötelezettség vonatkozásában, 

ideértve a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, késéséből eredő 

szavatossági igényeket is. A résztvevő a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék 

lebonyolításával, az eredmény megállapításával, és a nyereményekkel kapcsolatos valamennyi 

igényéről, és ilyet a jövőben sem jogosult érvényesíteni. 

A szervező kizárja felelősséget és szavatosságot a Játék hibamentes lebonyolításáért, teljességéért, 

továbbá azért, ha a Játék lebonyolítása elháríthatatlan külső ok miatt szenved bármilyen 

hiányosságot, késedelmet, vagy válik lehetetlenné. A Játék közzétételül szolgáló weboldal 

működésével összefüggésben a szervező kizárja felelősségét. 

 7.3. A szervező fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására, 

módosítására, melyről haladéktalanul köteles tájékoztatni a résztvevőket. 
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