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Anya-talpaló FB és Instagram oldalán meghirdetett nyereményjátékok  

részvételi szabályzata 

A nyereményjátékokban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, amennyiben teljesíti a 
nyereményjáték FB és/vagy Instagram posztjának kiírásában szereplő feltételeket. 
A nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a résztvevő jelen részvételi feltételeket. 
A nyereményjáték időtartamát mindig az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó poszt (továbbiakban: poszt) 
tartalmazza.  
A részvételre csak a posztban említett felületeken, a nyereményjáték direkt posztja alatt van lehetőség. Minden, 
a játékban résztevő felhasználó kommentje csak egyszer minősül érvényesnek, ami annyi jelent, hogy adott 
felhasználónév alatt leadott érvényes részvételek csak egyszer számítanak bele az összesítő táblázatba a sorsolás 
előtt.  

A nyeremény az egyes nyereményjátékoknál kerül meghirdetésre. 
 

A sorsolás publikálása és a nyertesek kihirdetése a játék lezártát követő 72 órán belül történik. 
Amennyiben a nyertes a kihirdetés utáni 48 órában nem veszi fel a játék szervezőivel a kapcsolatot, új sorsolást 
tartunk.  
A nyertes köteles együttműködni az átvételt illetően. A nyereményt a szervező kizárólag belföldi címre postázza. 
Amennyiben a nyeremény egy szolgáltatás, vagy nem postázható termék, úgy azon esetben a poszt-ban külön 
meghirdetésre kerül a nyeremény átvételi módja. 
Egy felhasználótól egy nevezést (kommentet) fogadunk el érvényesként,  
A nevezési időszak lezárultával 1 nyertest sorsolunk számítógépes program segítségével  
Az 1 fő nyertest a játékban résztvevő FB és/vagy Instagram poszt alatt közzé tesszük. A nyertessel továbbá 
közvetlen üzenetben is felvesszük a kapcsolatot.  
 
A nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható és más akcióval nem vonható össze. 
A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatokat nem tároljuk és másik fél számára a 
nyereményjátékot meghirdetők nem adják át, nem továbbítják. 
Csak és kizárólag azokat a nevezéseket fogadjuk el érvényesnek, melyek a Nyereményjátékot megjelenítő poszt 
alatt érkeznek, betartva a FB szabályait és jelen játékszabályzat feltételeit. 
A nevezések nem tartalmazhatnak semmilyen anyagot, amely megsértené harmadik fél szerzői jogait vagy 
bármely más jogát, beleértve a személyhez fűződő jogokat. 
A nevezések nem tartalmazhatnak semmilyen obszcén, istenkáromló vagy becsmérlő tartalmat. Az a nevező, aki 
a nyereményjáték szabályait és szellemiségét nem tartja be, fogadja el, kizárásra kerülhet. 

Jelen nyereményjátékot a Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, 
illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék szervezője: az Anya-talpaló oldal. 
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