Az OrosCafé Tavaszváró kreatív játék szabályzata.
(Versenyszabályzat)
1. A verseny elnevezése, a verseny meghatározása, Szervezője
A verseny elnevezése: „Tavaszváró kreatív játék”
A verseny Szervezője: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (OrosCafé)
A verseny meghatározása: Az OrosCafé (továbbiakban: Szervező) versenyt hirdet. A versenyben részt
vevők közül kettő, az OrosCafé szakmai zsűrije által kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes)
részesül nyereményben. Valamint egy közönség díjas fotót választunk, azok között, aki az OrosCafé
Facebook oldal Tavaszváró kreatív játék albumába feltöltött fotók közül a legtöbb lájkot gyűjti.

3. A játék időtartama
A fotók beküldésének határideje: 2018. március 23., éjfél.
A Facebook szavazás 2018. március 24-én, 12 órától 2018. április 8 - án, éjfélig tart.
Eredményhirdetés: 2018. április 9-én, 12 órákor az oroscafe.hu hírportálra és az OrosCafé Facebook
oldalára kerülnek ki a nyertesek.

4. A versenyben való részvétel feltételei és jelentkezési módja
A játékban minden olyan személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki jatek@oroscafe.hu e-mail
címre beküldi fotóját névvel, telefonszámmal és e-mail címmel ellátva. A versenyben a Szervező és a
munkatársai nem vehetnek részt. A versenyben résztvevők jelen szabályzatban meghatározott
feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Szervező nem vállal
felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő
következményekért. A verseny a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási
kötelezettséggel nem jár.

6. Díjak
A versenyben az összes, a képet feltöltő közül választjuk ki a díjazottakat, valamint a legtöbb lájkot
gyűjtő fotónak jár a közönség díjunk. A verseny keretében tehát 3 díjazott lesz. A közönség díjra
jogosult személy a családi fürdőbelépő nyereményét 2018. december 31-ig használhatja fel.

Közönség díj: 20 szeletes torta
Zsűri által választott alkotás: Családi fürdőbelépő 4 fő részére
Zsűri által választott alkotás: OrosCafé ajándékcsomag
7. A zsűrizés ideje és a díjazottak értesítése
A közönség szavazás 2018. április 8-án, éjfélkor zárul. A szakmai zsűri 2018. április 9-én, 12 órakor
hirdeti ki a győztes alkotásokat.

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. április 31., 12:00 óráig, 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
csatornáin 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. 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.

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

