ROYAL BÁR NYEREMÉNYJÁTÉK
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLY ÉS ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZATA
1. A játék szervezője:
A Roust Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszám: 01-09-069270;
adószám: 10401488-2-44; a továbbiakban „Szervező”) „Royal Bár” elnevezéssel, nyereményjátékot
(továbbiakban „Játék”) hirdet.
A Játék lebonyolítója a BISTRO REKLÁM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest,
Hegyalja út 44.; cégjegyzékszám: 01-09-709151; adószám: 12903003-2-43; a továbbiakban
„Lebonyolító”) és a Special Effect Média Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 9.;
cégjegyzékszám: 01-10-048932; adószám: 25724118-2-41; a továbbiakban „Gyártó”).
2. A Játékban résztvevők köre, részvételi jogosultság:
A Játékban való részvétellel, a játékosok automatikusan elfogadják jelen szabályzatot. A Játékban
valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel vagy állandó tartózkodási hellyel
rendelkező, legalább 25. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni. A
játékban való részvételhez saját e-mail fiók szükséges.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Lebonyolító és Gyártó alkalmazottai és azok a Ptk.
8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Játék bármely okból történő részbeni vagy teljes
módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, korlátlanul a Játék időtartama alatt
bármely okból, különösen, de nem kizárólag amennyiben a Játék nem folytatható le a jelen
Játékszabályzatnak megfelelően.
3. A Játék mechanizmusa
Játék neve: Royal Bár Kihívás
Játék koncepciója: valóságshowba ágyazott nyereményjáték, amelynek során a Royal Vodka által
létrehozott Royal Bár 6 napos kihívására lehet jelentkezni egy bemutatkozóvideó feltöltésével. A Játékot egy
2 hónapos szereplőválogatás előzi meg, melynek során a Mentor és a Szervező megbízott képviselői
döntenek a jelentkező továbbjutásáról.
A szereplőválogatás után kiválasztott 6 Versenyzővel és a Szervező által biztosított stábbal 6 részes
websorozat készül, amelynek során videofelvételeket forgatnak 3-10 perces hosszúságban.

A videofelvételeket egy időben publikálja Szervező az erre kijelölt social media csatornákon (Facebook,
Instagram, Youtube), majd a videók alatt található LIKE gombra érkezett szavazatok összesítésével 1 fő
nyertest hirdetnek. A Nyertes főnyereménye 1 millió forint, melyet bankkártyán vehet át Szervező megbízott
képviselőjétől egy online, élőben közvetített díjátadó keretében.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban,
annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és
a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok
a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek
részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel
érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket
és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást
tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőknek 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.

4. A Játék időtartama:
A Játék 2019. június 15:00 óra – 2019. szeptember 26. 23:59 óra között tart.
A nyereményjáték teljes időszaka a következő szakaszokból áll:
PÁLYÁZATI SZAKASZ: 2019. június 15 - július 22. a leendő játékosok maximum 3 perces, és
mobiltelefonnal/kamerával készített, .mov vagy .mp4 formátumú , maximum 200-500 MB videoüzenettel
beküldhetik a jelentkezésüket a hozdkialegtobbet.hu microsite felületen keresztül. A regisztrált játékos a
beküldött videótartalmak a Royal Bár Youtube csatornáján és egyéb social media felületein (Instagram,
Facebook) történő közléséhez a beküldéssel egyidejűleg hozzájárul. Egy Játékos csak egyetlen
regisztrációval rendelkezhet és a jelentkezés ideje alatt több videót is küldhet magáról, de a Játékban való
részvétel feltétele minimum 1 db, maximum 3 perces videó beküldése, maximum 100 MB méretben.
CASTING, VAGYIS SZEREPLŐVÁLOGATÁS SZAKASZ: 2019. június 15 és 2019. augusztus 8. között

folyamatosan, a beküldött videók tartalma alapján Lebonyolító vezényletével kiválasztásra kerül 6
játékos, akik személyes kiválasztási folyamaton keresztül a Royal Bár játékosaiként indulhatnak a
meghirdetett 1.000.000 Ft főnyereményért. – A játékosok a személyes castingon kötelesek fényképes
igazolványuk felmutatásával igazolni, hogy a Játékra vonatkozó életkori kritériumoknak megfelelnek.

A kiválasztott személyek a megkeresésüket követő 8 munkanapon belül kötelesek reagálni a Szervező
megkeresésére, amennyiben nem reagálnak a megkeresésre ezen időtartam alatt, úgy a soron következő
személy lesz kiválasztva a Játékban való további részvételre.
JÁTÉKOSOK KIHIRDETÉSE: 2019. augusztus 15. 12 óra a hozdkialegtobbet.hu microsite felületen
szövegesen és egy videoanyag formájában is bemutatásra kerülnek a játékosok.

FORGATÁSI SZAKASZ: 2019. augusztus 12 - augusztus 19. között a Royal Bár 6 része leforgatásra kerül

a versenybe került 6 játékos segítségével. A forgatási napok menetrendje minden nap délelőtt 10
órától este 10 óráig tart Budapesten, elsődleges helyszínként a Füge udvarban (1072 Budapest, Klauzál
utca 19.) és egyéb, budapesti helyszínen. A pontos helyszínlistát 2019. augusztus 10-ig kapják kézhez a
játékosok email formájában. Azon Játékosok számára, akik nem rendelkeznek budapesti lakcímmel, a
forgatás idejére szállást és napi 2x-i étkezést biztosítunk. A Játék és a forgatás során a forgatási
helyszínhez kapcsolódó feladatokat kell teljesíteni a Játékosoknak, amelynek során találkozhatnak
felszolgálói feladatokkal, vendéglátóegység üzemeltetői feladatokkal, ügyességi feladatokkal,
közönségszervezéssel és egyéb, fizikai és szellemi kihíváshoz kapcsolódó feladatokkal.
SZAVAZATI IDŐSZAK: 2019. szeptember 16 8:00 óra -26. 16 óra között, a Szervező által biztosított social

media csatornákon, a videók feltöltésével egyidőben elindul a szavazás. A szavazás során a legtöbb
Youtube Like-ot begyűjtő videó főszereplője nyer. Egy videónak minden esetben 1 főszereplője van, a
többi 5 játékos ebben az esetben mellékszereplőként funkcionál.
A szavazatok, vagyis a LIKE jelek leadásának 2019. szeptember 16. 8:00 óra – 2019. szeptember 26.
16:00 óra között kell megtörténniük.
Az ezen időszak előtt és után beküldött LIKE-ok számát érvénytelennek tekintjük.
5. A Játék menete:
A Játékban való részvételhez saját e-mail címmel kell regisztrálni a ROYAL BÁR oldalán

(https://hozdkialegtobbet.hu) . A regisztrációt követően akkor válik Játékossá a felhasználó, ha egy
maximum 3 perces maximum 100 MB bemutatkozó videó beküldésével jelzi részvételi szándékát.
FONTOS: A bemutatkozó videó nem tartalmazhat jogsértő, ízléstelen, valamint etikátlan tartalmat, nem
szerepelhet rajta a Játékoson kívüli személy, nem ábrázolhat jogilag védett tartalmat, így különösen nem
ábrázolhat kiskorút, valamint nem ábrázolhat védjegyet. A Játékos a bemutatkozó videó kapcsán szavatol,
hogy azon nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely Szervező jelen szabályzat szerinti
felhasználási jogát korlátozná vagy akadályozná. Ezen szabályok valamelyikének megsértése a Játékból
történő azonnali kizárást von maga után. Játékos a bemutatkozó videó feltöltésével kifejezetten hozzájárul,
hogy a videót Szervező és Játék lebonyolításában résztvevő alvállalkozói (Lebonyolító, Gyártó) korlátlanul
felhasználják a Játék lebonyolítására, valamint Szervező népszerűsítése érdekében marketing célokra,
valamint azokat online közzétegyék, széles körben elérhetővé tegyék.

A Játék során 6 Játékost, azaz Versenyzőt választunk ki a Royal Bár Kihívás websorozatban való
részvételre
A Játék időtartama alatt a Royal Bár weboldalán (hozdkialegtobbet.hu) vagy Facebook csatornáján
(facebook.com/royalvodkahungary) vagy a Instagram oldalán
(www.instagram.com/royalvodkamagyarorszag/) vagy Youtube csatornáján

(https://www.youtube.com/channel/UCZl-zju5pycCe5QDW7e3U_w ) kerülnek megosztás ra a
kiválasztott játékosokról a forgatások során a Lebonyolító és Gyártó által készített és megvágott
videók. Ezen felületeken megjelenő videókra kell minél több szavazatot (LIKE/TETSZIK) szerezniük a
Játékosoknak. (Amennyiben egy felhasználó csak szavazni kíván a YouTube videóra, akkor nem szükséges
email címmel regisztrálnia és profilt létrehoznia, elegendő csupán a megtekintett video Youtube felületén a
LIKE (TETSZIK) gombra kattintva leadni a szavazatát.)

Fődíj: 1 fő versenyző részére- nettó 1 millió forint bankkártyán (a nyeremény adóvonzatát a Szervező
magára vállalja)
Nyeremény: a Royal Bár Kihívás játékban kiválasztott és résztvevő 6 fő versenyző Royal Ajándékcsomagot
kap ajándékba. Az Ajándékcsomag tartalma: ....
A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályt és adatkezelési szabályzatot.
6. Nyertesek megállapítása:
A nyertest 2019. szeptember 26. 20:00 óra után a Szervező megbízott képviselője nevezi meg az 5.-ik
pontban leírtaknak megfelelően.

A Nyertest hivatalosan az élő díjátadón nevezik meg a Szervezők Ezt követően külön posztban a
Facebook/Youtube/Instagram oldalakon is kihirdetésre kerül a nyertes személye.
7. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A szavazatok összeszámolását követően a nyertesek az élő díjátadó keretében vehetik át a
nyereményeiket. Amennyiben a nyertes nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul
a jelen Játékszabály szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem töltötte be a 25. életévet, csalás
útján került sor a legtöbb LIKE összegyűjtésére, stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való
jogosultságát.
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények
átadása a fent leírtak szerint megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz

eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége
nem állapítható meg.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve
a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése az irányadó, amely döntése végleges és
nem vitatható.
8. Adók és közterhek:
A nyereményekkel kapcsolatos minden felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja, amelyhez
szükséges adatokat a nyertes játékosok kötelesek megadni Szervező részére.
A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további
költség és kiadás a nyertes Játékost terheli.
9. Információ a Játékról:
A Játék ideje alatt a Szervező a Facebook oldalon, valamint a Játék felületén (hozdkialegtobbet.hu)
biztosít a Játék menetével kapcsolatos információt a Játékosok számára.
10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A. Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés:
A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása, a Játékkal kapcsolatos
kommunikáció és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban
meghatározott adatokat kezeli: a Játékos által megadott adatok mindegyike (név, telefonszám, email cím),
valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további
adatok.
A szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolítók dolgozzák fel. Az
adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.
A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék
hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint kifejezetten hozzájárulnak az az adataik
kezeléséhez a Játékban való részvétel kapcsán, kijelenti, hogy a személyes adatait önkéntesen adja meg és
bocsátja Lebonyolító rendelkezésére.

Az adatkezelő a Játékosok adatait (név, email-cím, telefonszám) 2019. december 31. napjáig, vagy amíg
az érintett a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.
B. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás:

A Szervező a beküldött videókat, valamint a forgatási szakasz során létrejött videókra vonatkozóan az
alábbiakról tájékoztatja a Játékosokat:
-

kezelt személyes adatok köre: képmás- és hangfelvétel,

-

adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, valamint későbbi marketingkommunikáció során történő
felhasználás;

-

adatkezelés jogalapja: Játékos a Játékra való jelentkezésekor kifejezett hozzájárulása

-

adatkezelés időtartama: 2019. december 31.-ig

C. Adatkezeléssel kapcsolatos további információ:
Az adatok feldolgozásában részt vesznek:
A Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a

Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és
Lebonyolítók a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek
felhasználásra.
ADATFELFOLGOZÓK:
a) Cégnév: BISTRO REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT.
Székhely:1118. Budapest, Hegyalja út 44.
Email: iroda@bistroreklam.hu
Művelet: Adatfeldolgozás, különösen regisztrációs adatok kezelése, kapcsolattartás

b) Cégnév: SPECIAL EFFECTS MEDIA HUNGARY ZRT.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 9.
Email: info@speceffectmedia.com
Művelet: Videofelvétel készítés és tárolás, hangfelvéfelkészítés és tárolás

c) Cégnév: WP Online Magyarország Kft.
Székhely: 1094, Budapest, Balázs Béla utca 15-21 D204

Email: info@wponline.hu
Művelet: tárhely szolgáltatás, IT szolgáltatás, adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az
Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.-törvény tartalmazza,
amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló
tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy
módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen
kérhetik a Játék ideje alatt. Amennyiben ilyen irányú kérelme van, úgy kérjük üzenjen az Adatkezelő
elérhetőségein (info@rousthungary.hu). A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az
adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem
tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Játékos az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. valamint
a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
www.naih.hu) fordulhat.
11. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás:
A Szervező a beküldött videókat, valamint a forgatási szakasz során létrejött videókra vonatkozóan az
alábbiakról tájékoztatja a Játékosokat:
-

kezelt személyes adatok köre: képmás- és hangfelvétel,

-

adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, valamint későbbi marketingkommunikáció során történő
felhasználás;

-

adatkezelés jogalapja: Játékos a Játékra való jelentkezésekor kifejezetten hozzájárulása

-

adatkezelés időtartama: 2019. december 31.

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan a 10. pont rendelkezései az irányadóak.

12. Egyebek:
A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook/Instagram/Youtube online média
felületek vonatkozó felhasználási feltételeit.
Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar Facebook és Instagram oldal
üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a
továbbiakban együtt „Facebook”), valamint a Youtube Platform üzemeltetőit Youtube LLC (901 Cherry
Ave, San Bruno, CA 94066) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve
jogi felelősség alól.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll
kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll
kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Youtube Platform használatán túl –nem áll
kapcsolatban a Youtube-val, a promóciót a Youtube nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook/Instagram/Youtube
részére semmilyen körülmények között át nem adja.
A nyeremények készpénzre a főnyeremény kivételével, nem válthatóak
A kommunikációs anyagokon használt nyereményfotók csak illusztrációk.

Egy Játékosnak minősül ugyanazon, a Szervező oldalán létrehozott regisztrációval rendelkező Játékos.
A Játékban a Játékosnak olyan elérhetőséget kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető
nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékost terheli, ebből fakadó problémákért
a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás
következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a
Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás
kérdésében végleges és az nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek gyanúja felmerül, - pl. like-ok vásárlásának gyanúja felmerül, vagy nem valós vagy
harmadik személy nevében játszik, forgatásokon elfogadhatatlan, másokat sértő módon viselkedik, - úgy a
Játékost azonnali hatállyal kizárhatja a Játékból.

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
az illetékesek haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
Ha a Játékos a videó feltöltése vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező/Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, Facebook/Instagram/Youtube felületet, illetve
az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Facebook/Instagram/Youtube,
illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a
Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
A Szervező/Lebonyolító kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó a Játékos vagy harmadik személy által elszenvedett költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező/Lebonyolító nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök
rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem
tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza,
így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak
egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Játék - és a Lebonyolító levelező szervere által elküldött valamennyi Facebook/Instagram/Youtube
üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget
nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény
forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók,
sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
Amennyiben a jelen Játékszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a
Játékszabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Játékszabályzat érvénytelen
rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.
A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag hozdkialegtobbet.hu weboldalról, illetve a
webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő

beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a játék menetében, videófeltöltésben vagy szavazásban, stb. a
Játékos azonnali kizárását eredményezi.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül
bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a
Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Amennyiben kérdése, technikai problémája merül fel a játékkal kapcsolatban, kérjük, írjon e-mailt az alábbi
címre, melybe írja bele a weboldal pontos címét (URL-jét), az esetleges hibaüzenetet, valamint csatoljon egy
képernyőképet a problémáról: info@roust.hu.
A beérkezett levelek várhatóan két munkanapon belül kerülnek megválaszolásra.
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