A “SHARE NOW” telefonos applikációban szervezett “SHARE NOW x Sziget”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata
1. A nyereményjáték szervezője
„SHARE NOW x Sziget” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a WALLIS
AUTÓMEGOSZTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-141923; székhely:
1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; adószám: 32009754-2-41 a továbbiakban: „Szervező”) A
Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő végzi (a továbbiakban:
"Adatkezelő"). A Játék lebonyolításában részt vesz a Sziget Kulturális Menedzser Iroda
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-049598; székhely: 1033 Budapest,
Hajógyári-sziget, hrsz. 23796/58.; adószám: 26189905-2-44), mint Adatfeldolgozó (a
továbbiakban: „Lebonyolító”).
Nyertesség esetén az adatok átadásra kerülnek az Lebonyolító részére, aki az adatok kezelése
szempontjából önálló adatkezelő. Az adatok átadása a nyertes azonosításához, jogosultságának
igazolásához és a vele való kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek alapján történik.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
2.1. A Játékban automatikusan részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar
lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal
rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját SHARE
NOW felhasználói profillal (“Profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban:
„Játékos”), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban írtaknak megfelelően használja a SHARE
NOW applikációt. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja és betartja a jelen
játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint a SHARE NOW applikációra történő
regisztrációkor már elfogadott Általános Szerződési Feltételekben és Adatkezelési
Tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.car2go,
https://apps.apple.com/hu/app/car2go/id514921710

)

applikációjában

(továbbiakban

„Applikáció”) megadott nevét, e-mail címét, valamint nyertesség esetén, a Játékossal való
kapcsolatfelvételt követően a Játékos születési idejét, az adott Játékkal összefüggésben a SN
adatvédelmi

tájékoztatásnak

megfelelően

kezelje.

https://assets.ctfassets.net/ro7z507xvlp4/10lX2gnqUksTDNkAQhrvc8/35afa3c24e06b671dd
7bb77dcb19b48d/share-now-hu-privacy-policy-2022_07_11.pdf

-

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében
vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai,
vezető

tisztségviselői,

munkavállalói, vagy velük

munkavégzésre irányuló

egyéb

jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában
meghatározott hozzátartozói.
3. A Játék időtartama
A

Játék

2022.07.11.

napján

17

óra

00

perc

00

mp-től

2022.07.31.

napján

23 óra 59 perc 00 mp-ig tart és 1 fordulóban zajlik. (a továbbiakban Játék Időtartalma) A
Játékosok az Applikációban történő regisztrációval automatikusan elfogadják a jelen Játékban
vaó részvételt. Amennyiben Játékos nem kíván részt venni jelen Játékban úgy azt a
kozpont@share-now.hu email címen jelezheti Szervező felé.

4. A Játék menete
4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez az Applikáció használata szükséges.
Az alkalmazás letölthető Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból. Az alkalmazás
használatára annak felhasználási feltételei vonatkoznak.
A Játékos az Applikáció letöltésével és használatával automatikusan részt vesz a jelen
Játékban.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a mindenkor hatályos
magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja
el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a
Játékból automatikusan kizárásra kerül.

4.2. A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek
azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső,
technikai problémákért (pl. profil törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt, illetve Lebonyolítót
semmilyen felelősség nem terheli.

4.3. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált
vagy nem valódi adatokat tartalmazó profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által
regisztrált profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli
hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért
kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű
felelősségét kizárja.

Játékos a jelen játékszabályzat 5. pontjában foglalt több kategória csoportban is indulhat.
Mindazonáltal mindösszesen egy darab kategóriában jogosult nyerni. Amennyiben a Játékost
további kategóriákban is kisorsolják nyertesnek, úgy a soron következő pótnyertes lesz jogosult
átvenni a nyereményt.
4.4. A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb
gondossággal járnak el a rendszer működtetése terén, azonban semmiféle felelősséget nem
vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből
eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal
ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező,
mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a
hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

5. A nyertes kiválasztása
A Játék Időtartama alatt mindösszesen 5 (öt) db Nyertes kerül kiválasztásra az alábbi
kategóriák szerint:
1. számú kategória
„SZIGET22” kóddal befejezett regisztrálók: 1 (egy) db páros napijegy a 2022-es
SZIGET Fesztivál szabadon választott napjára

2. számú kategória
SHARE NOW telefonos applikáción keresztül utazás: 2 (kettő) db páros napijegy a
2022-es SZIGET Fesztivál szabadon választott napjára
3. számú kategória
Rewards Gold tagsággal rendelkező Játékosok: 1 (egy) db páros napijegy a 2022-es
SZIGET Fesztivál szabadon választott napjára
4. számú kategória
Rewards Diamond tagsággal rendelkező Játékosok: 1 db hármas napijegy a 2022-es
SZIGET Fesztivál szabadon választott napjára
6. A nyertesek sorsolásának módja

A

nyertes

sorsolása

az

alábbiak

alapján

történik:

A Szervező a Játékosok közül összesen 5 (öt) db győztest és 5 (öt) db pótnyertest sorsol, az 5.
pontban meghatározott kategóriáknak megfelelően.
A sorsolás időpontja: 2022.08.01-én, 12:00 órakor. A sorsolás nem nyilvános.
A Szervező a nyeremény átadásának pillanatáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem
felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt
a Játékost, aki a Játékszabályban foglaltak értelmében nem elérhető a megadott címen. A
Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják
azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot,
vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván
előnyhöz jutni.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

7. A nyeremény
1. számú kategória

SZIGET 22 kóddal befejezett regisztrálók: 1 (egy) db páros napijegy a 2022-es SZIGET
Fesztivál szabadon választott napjára

2. számú kategória
vezetők: 2 (kettő) db páros napijegy a 2022-es SZIGET Fesztivál szabadon választott
napjára
3. számú kategória
Rewards Gold tagsággal rendelkező Játékosok: 1 (egy) db páros napijegy a 2022-es
SZIGET Fesztivál szabadon választott napjára
4. számú kategória
Rewards Diamond tagsággal rendelkező Játékosok: 1 db hármas napijegy a 2022-es
SZIGET Fesztivál szabadon választott napjára
A

nyeremények

felhasználási

feltételeiről

az

alábbi

oldalon

tájékozódhatnak:

https://cdn2.szigetfestival.com/c1okzhr/f851/hu/media/2018/09/aszf.pdf
A jegyeket eladni, tovább értékesíteni sem pénzért, sem kapott vagy leendő szolgáltatásért nem
lehet. Tovább értékesítés esetén a Fesztiválok jegyfelhasználási szerződése alapján a Fesztivál
szervezője kártérítési igényét érvényesítheti, és a jegyet érvénytelenítheti. Visszaélés esetén a
Fesztivál szervezője nem ad ki több karszalagot, csak egyszer lehet a vouchert felhasználni.
Nem engedélyezett a jegyről vagy a kódról másolatot, felvételt készíteni. Az e-mailben kapott
jegyeket nem szabad továbbítani 3. személynek, a QR kód kitakarása nélkül nem megosztható
a közösségi felületeken.

8. A nyeremény átvétele
8.1. A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton email üzenet formájában, a
sorsolást követő 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül
ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24
(huszonnégy) órán belül köteles üzenet, e-mail vagy telefon útján visszajelezni az értesítésben
megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy
"nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból
nem adható át részére a nyereménye, a 6. pontban megjelölt tartaléknyertes kiválasztására kerül
sor a Szervező által.

A nyereményt a Lebonyolító a Nyertes játékos részére emailben kézbesíti.

8.2. A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre
nem váltható át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező és Lebonyolító
fenntartják a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljanak fel a nyertesnek, azonos értékben
azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni, mint a nyereményt helyettesítő juttatást. A Szervező
és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény
átadását követően a felhasználás során, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve
harmadik személynél felmerülnek. Szervező és Lebonyolító kizárólag a jelen Játékszabályzat
szerinti nyeremény átadására vállal csak kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremény
minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt a Szervező/Lebonyolító
számára biztosító harmadik felet terheli felelősség.
8.3. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a jelentkezést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos
részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a jelentkezésben feltüntetett személyes
adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a jelentkezést beküldő Játékos egyéb okból
nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt bármely feltételnek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit
semmilyen felelősség nem terheli.

8.4. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím
elírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9. Személyi jövedelemadó, költségek
A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Lebonyolítót a
nyeremények fentiek szerinti díjmentes átadásán kívül további semminemű kötelezettség nem
terheli.

10. Vegyes rendelkezések
A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és
alkalmazottai a nem általa gyártott nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett
rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem oszt
szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb
annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat
5., illetve 7. pontjában szerepel.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan
megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve – saját, önálló
döntése szerint – felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező
döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval
élnek. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon
történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése
érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen
magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt
a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy
spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz
jutni.

11. Információ a játékról
A Játékról részletes információk a https://www.share-now.com/hu/hu/sziget weboldalon
érhetők el.

A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a különböző médiában elhelyezett
hirdetéseken keresztül. A Játékosok a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos
további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is a kozpont@sharenow.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

2022.07.11.

