
Az OrosCafé „Keressük Orosháza legjobb szalagavatós fotóját” 

Instagram-verseny szabályzata. 

 

(Versenyszabályzat) 

2018. január 27-től február 12-ig 
 

1. A verseny elnevezése, a verseny meghatározása, Szervezője 

A verseny elnevezése: „Keressük Orosháza legjobb szalagavatós fotóját Instagram-játék” 

A verseny Szervezője: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (OrosCafé) 

A verseny meghatározása: Az OrosCafé (továbbiakban: Szervező) versenyt hirdet. 

Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.Instagram.com címen elérhető közösségi portálon OrosCafé 

(oroscafe_hu) néven megtalálható. A versenyben résztvevők a verseny kapcsán a saját 

szalagavatójukon készült fotójukat feltöltik az Instagram közösségi oldalukra, #ocszalagavato2018 

hashtaggel. Ezután „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező profiljával 

(@oroscafe_hu). A versenyben részt vevők közül három, az OrosCafé szakmai zsűrije 

által (kiválasztott) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A versenyhez az 

Instagramnak nincs köze. 

 

2. A versenyben való részvétel személyi feltételei 

A versenyben minden 16 év feletti természetes személy részt vehet. A versenyben a Szervező és a 

munkatársai nem vehetnek részt. A versenyben résztvevők jelen szabályzatban meghatározott 

feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

3. A játék időtartama 

A játék 2018. január 27. napján kezdődik és 2018. február 12-én 24:00-ig tart. 

 

4. A versenyben való részvétel tárgyi feltételei 

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki 

rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A 

Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb 

hibájából eredő következményekért. A versenyben a résztvevők számára ingyenes és semmilyen 

vásárlási kötelezettséggel nem jár. 

 

5. A játékra való jelentkezés módja 

A Játékosnak a saját szalagavatóján kell készítenie egy fotót, és azt saját Instagram profiljára 

publikusan kell feltöltenie #ocszalagavato2018 hashtaggel,majd bejelölnie az @oroscafe_hu profilt 

2018. január 27. és február 12. között. (továbbiakban: Pályázat)  

 

Az a Játékos, aki legalább 1 db Pályázatot feltöltött, részt vesz a versenyben. 

 

Az elkészült Pályázattal a Játékos úgy pályázhat, hogy a Pályázatot feltölti a saját Instagram profiljára 

nyilvános módban az #ocszalagavato2018 taggel megjelölve. (A Szervező csak a nyilvános profilra 

feltöltött Instagram Pályázatokat tudja nyomon követni). A Pályázatnak mind, az #ocszalagavato2018 

hashtaggel feltöltött fotót, mind az @oroscafe_hu, bejelölését tartalmaznia kell. Instagramra a 

Játékos kizárólag fotó formátumú Pályázatát fogadjuk el. A Játék végét követően az OrosCafé szakmai 

zsűrije választ 3 fő Nyertest. Egy játékos több képet is feltölthet, ezzel növelve nyerési esélyeit. 

 

 



6. Díjak 

A versenyben az összes, a képet feltöltő és (!) a hivatalos oldalt követő személy közül választjuk ki a 

díjazottakat. 3 db Gyopárosfürdőre szóló családi belépőt kap az első három 

helyezett. A verseny keretében tehát 3 Díjazott lesz, és a díjazottak választhatják ki azt a napot, 

amikor a jegyet fel szeretnék használni 2018. december 31-ig. 

 

7. A zsűrizés ideje és a díjazottak értesítése 

A verseny 2018. február 12-én 24:00 óráig tart. A Pályázatok és a Nyertesek kiértesítése 2018. 

február 14-én 14:00-ig megtörténik. A Nyertest az Instagram-on keresztül nyilvános bejegyzésben és 

privát üzenetben is értesítjük. A díjak átvételének pontos helyét és idejét a Díjazottakkal a 

kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. A kapcsolatfelvételt a Nyerteseknek kell kezdeményezniük. 

 

8. A díjak átvételének feltételei 

Az OrosCafé nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertesek nem veszik fel a kapcsolatot a Szervezőkkel 

a Nyertesek nevének ismertetése után legkésőbb 2018. február 19-én 12:00-ig, és így elesnek a 

díjaktól. Az OrosCafé fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt személyesen csak és kizárólag a 

Nyerteseknek adja át. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az OrosCafé a hivatalos 

Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye a nevüket. A játékban részt vevők vállalják, hogy 

győzelmük esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják. 

 

9. A Szervező jogai 

Az OrosCafé kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a versenyben való 

részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz 

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a 

játék időtartama alatt az OrosCafé hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan 

nem érhető el. Az OrosCafé fenntartja magának a jogot, hogy a verseny feltételeit a résztvevők 

tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon 

megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a versenyben való részvétel során a Játékszabályzatban 

foglaltak bárminemű megszegésével az OrosCafé számára okozott kárért teljes körű felelősséggel 

tartoznak. Az OrosCafé a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a 

Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 

 

10. Adatkezelés 

A nyereményjáték során az OrosCafé nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az 

Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik. 

 

11. Információkérés 

A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: molnar.istvan@oroscafe.hu 

 


