
Részvételi- és Játékszabályzat 

(kiegészítve: 2020. február 6-án, a kiegészítés sárga színnel jelölve) 

 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) nevében eljáró 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal (Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.), 

továbbiakban: Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 

magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a szabályzatban meghatározott 

kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). 

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező https://www.facebook.com/tiszatavinapok 

oldalon posztolt játékfelhívása/i utasításainak követése. 

1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását 

jelenti. 

2. A Játék 2020.01.23-án indul és 2020.05.24-én 23:59 óráig tart. A játékban való részvétel 

határideje a posztolt játékfelhívás szerinti, valamint a 3. pontban részletezett időpont/ok, de 

legkésőbb 2020.05.24. 23:59. óra. 

3. A Játékban résztvevők közül a Szervező sorsolással választja ki a nyertes(eke)t, kivéve azon 

játékokat, amelyeknél a legkorábban helyes megfejtést beküldő nyer.  

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software 

bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett megfejtésekért,  

kedvelésekért és megosztásokért. A Kedvelés (megfejtés) elküldésének bizonyítását a Szervező nem 

fogadja el a megérkezés bizonyítékaként. 

3.1./A 

A játék időtartama: 2020. január 23. – a legkorábbi helyes megfejtés beérkezéséig. 

 

A játék nyertese: a Szervező által a https://www.facebook.com/tiszatavinapok oldalon 2020. január 

23-án közzétett versrészlet felismerője, aki a játék posztja alá kommentben leghamarabb leírja, hogy 

melyik költő, melyik verséből származik az alábbi idézet: 

"Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne, 

  Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás." 

A Játék nyereménye a Szervező által biztosított 1 db szerelemlakat. 

A Szervező az ajándék nyertesének nevét a Facebook poszt alatt, komment formájában közzéteszi a 

sorsolástól számított 1 napon belül. Az ajándék nyertese Facebook privát üzenet formájában 

válaszolva adhatja meg teljes nevét és posta címét, amennyiben a nyereményre igényt tart.  A 

Szervező az ajándékot a nyertessel egyeztetett módon juttatja el, vagy az ajándékot a rendezvény 

helyszínén adja át. 

3.1./B. 

A játék időtartama: 2020. február 6 – 2020. február 13. 

A játék nyertese: a Szervező által a https://www.facebook.com/tiszatavinapok oldalon 2020. 

február 6-án közzétett kérdésre helyes választ adók között kerül kisorsolásra a 

socialwinner.besocial.hu sorsolási alkalmazás segítségével. A kérdés: ki nyerte a 2019. évi I. TÓMÉK 

Zenei Tehetségkutatóját? A választ a játék posztja alá kommentben kell beírni. Sorsolás 2020. február 

13-án. 

 

https://www.facebook.com/tiszatavinapok/
https://www.facebook.com/tiszatavinapok%20oldalon%202020
https://www.facebook.com/tiszatavinapok%20oldalon%202020
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A Játék nyereménye a Szervező által biztosított 1 db fesztiválbérlet a III. TÓMÉK Fesztiválra. 

 

A Szervező az ajándék nyertesének nevét a Facebook poszt alatt, komment formájában közzéteszi a 

sorsolástól számított 1 napon belül. Az ajándék nyertese Facebook privát üzenet formájában 

válaszolva adhatja meg teljes nevét és posta címét, amennyiben a nyereményre igényt tart.  A 

Szervező az ajándékot a nyertessel egyeztetett módon juttatja el, vagy az ajándékot a rendezvény 

helyszínén adja át. 

4. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen 

Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 

Szervezőt felelősség nem terheli. 

5. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, és 

járulék–fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a 

nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 

6. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), 

a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás 

során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

7. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.jnszm.hu  internetes oldalon. 

8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából 

azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A játékban nem 

vehet részt a Szervező és a nevében eljáró szervezet képviselői, dolgozói és azok közvetlen 

hozzátartozói. 

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve 

együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook, 

hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban 

meghatározott módon kerülnek felhasználásra. 

Tiszafüred, 2020.01.23. 

Szervező 

http://www.jnszm.hu/

