Az én kedves történetem / fotóm a Virágkarneválról - Nyereményjáték szabályzat
A játék a Russmedia Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) és a Főnix
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.(székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi út 1-3.)
együttes szervezésében valósul meg. (továbbiakban: Szervezők)
1. A játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden természetes személy (továbbiakban: Játékos); kivéve a
Szervezők, és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §) pont).
18 éven aluli személyek jelentkezése esetén a játékban való részvételhez szülői
beleegyezés szükséges.
2. A játék leírása, részletei
Sztoriverseny
A nyereményjátékban való részvételhez a résztvevőnek a szóközökkel együtt legfeljebb
3000 karakteres, a Debreceni Virágkarnevállal kapcsolatos történetét július 31-ig kell
beküldenie a verseny@naplo.hu címre.
A zsűri által legjobbnak választott történeteket a Russmedia által kiadott megyei napilap a
karneváli héten közreadja, valamint a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit
Kft.által megszervezésre kerülő Debreceni Virágkarnevál nyomtatott kiadványában és
honlapján (debreceniviragkarneval.hu) közzé teszi.
Fotóverseny
A nyereményjátékban való részvételhez a résztvevőnek a Debreceni Virágkarnevállal
kapcsolatos fotóját/fotóit a palyazat@fonixinfo.hu kell elküldeni, levél tárgyaként „Az én
kedves fotóm a virágkarneválról”-t kell feltüntetnie. Egy versenyző legfeljebb 5 fotóval
pályázhat. A résztvevőknek fel kell tüntetni a kép készítésének idejét, helyét, a pályázó nevét
és telefonszámát.
A papírfotók esetében a Főnix munkatársai felajánlják a jó minőségű szkennelés
lehetőségét, az eredeti fotót visszaadják a tulajdonosának. Ez esetben a Kölcsey Központ
portáján az eredményhirdetés után 5 munkanapon belül az eredeti fotó átvehető.
A fotókból a megyei napilap is összeállítást közöl, illetve montázs formájában a
nagyközönség számára is megtekinthetők lesznek a Kossuth téri kiállításon és a Debreceni
Virágkarnevál kiadványában.
A fotók beküldésével a résztvevők automatikusan a Facebook-versenyben is részt vesznek.
A facebook-verseny ideje alatt a beküldött fotókat a Debreceni Virágkarnevál facebook
oldalán egy erre a versenyre létrehozott mappába töltjük fel. A játékosok ezekre a képekre
gyűjthetik a szavazatokat. Az a versenyző nyer, amelyik a legtöbb szavazatot tudja a
beküldött fotójára összegyűjteni. Lájkgyűjtő oldalon, csoportban a fotót megosztani tilos. Aki
ezt megszegi, azt kizárással is lehet büntetni, a döntés jogát a szervező fenntartja magának.

Díjazottak:
1. Facebook-versenyben a legtöbb szavazatot elnyert fotó beküldője
2. A zsűri által legjobbnak ítélt fotó beküldője
3. A zsűri által legjobbnak ítélt történet beküldője
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a zsűri személyének nyilvánosságra tételétől
eltekintenek.
3. A részvétel feltételei, nyeremények, játék időtartama
A nyereményjátékban részt vehet az az 1. pontban megjelölt természetes személy, aki a
játék részletes leírásában szereplő feltételeket teljesíti.
Nyeremények:
A nyereményjáték végén a három díjazott azonos díjban részesül, melyek a következőek:




4 fős családi belépőjegy a Nagyerdei Stadionba a karnevál esti show-műsorára
4 fős családi belépőjegy a karneváli felvonulás során a Kossuth téri lelátóra
Napló ajándékcsomag 1 éves digitális Napló-előfizetéssel

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre nem
váltható át.
A Játék időtartama



Fotók és sztorik beküldési határideje: 2016. július 31.
Fotók facebook - versenyének időtartama 2016. augusztus 1-7.

4. Nyertesek értesítése, nyilvánosságra hozatala; nyeremények átvétele
A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesítjük.
A nyeremény átadására személyesen kerül sor 2016. augusztus 17-én, Debrecen Kossuth
terén.
Szervezők fenntartják a jogot, hogy publikálják a nyertesek nevét, fotóját / történetét a játék
leírásában szereplő elektronikus és nyomtatott anyagokban és csatornákon.
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és
szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.
Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a
jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult.
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a témától eltérő fotók és történetek közlésétől
eltekintenek.

5. Adatvédelmi szabályok
A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy
személyes adatait a Szervezők a nyereményjátékban való részvétel céljából, továbbá
piackutatás céljából megkeresse, személyes adatait kezelje, tárolja és azokat
ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékenysége céljából felhasználhassa.
A fotópályázatban részt vevők a jelentkezésükkel egyidejűleg kijelentik, hogy a fotón
szereplő összes személy hozzájárulását adta a fotó nyilvánossá tételéhez, a játék leírásában
szereplő elektronikus és nyomtatott anyagokban és csatornákon való megjelenítéséhez, s
ahhoz, hogy a fotót a szervezők a tevékenységükkel összefüggő egyéb célokra is
felhasználják.
Tudomásul veszi, hogy a fent megadott hozzájárulás visszavonására az
adatkezelés@russmedia.hu, továbbá a 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. szám, vagy a
4026. Debrecen, Hunyadi utca 1-3 szám alá küldött nyilatkoztában van lehetőség.
A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek
tekinti.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Főnix Rendezvényszervező
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Rassmedia Kft. kezeli, azt a Facebook semmilyen formában
nem kapja meg.

