
1. A játék szervezője 

Az „ #Laterum Nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a LATERUM 

Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cím:7633 Pécs, Hajnóczy u 37-39.) 

(”Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 

feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Y-Shift Kft. (székhely: 7624 Pécs Arany János u. 

24.) (”Lebonyolító”) látja el. 

 

2. A játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy 

(továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. § (b) 

bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói. Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a 

nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a 

Játékszabályban foglalt feltételeknek. 

 

3. A játék időtartama 

A Játék 2017. 08.30. napján kezdődik és 2017. 11.14. éjfélig tart. 

2017. november 15-én kerülnek kisorsolásra a nyeremények. 

 

4. A játék leírása és menete 

A játékban részt vehet mindenki, aki rendelkezik Instagram fiókkal. A játékban való részvétel 

feltételei akkor teljesülnek, ha a játékos posztol egy fényképet az Instagram oldalára, megjelöli 

helyszínként a Hotel Laterumot és használja a #Laterum vagy #laterum hashtaget a leírásban. 

Amennyiben valamelyik feltétel nem teljesül, a felhasználó nem vehet részt a nyereményjátékban. 

A képfeltöltők között a Szervező egy nyertest sorsol ki. A Játékosok a képek feltöltése után 

hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket és az általuk feltöltött képet a Játék keretében a 

Szervező közzétegye a szervező weboldalán (http://laterumhotel.hu) Facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/Hotel.Laterum) illetve Instagram oldalán 

(https://www.instagram.com/laterumhotel/). Továbbá felelősséget vállalnak azért, hogy az általuk 

feltöltött kép saját produktum és nem stock fotó. A beküldött fotókat a Szervező felhasználhatja 

marketing célú anyagok képeként. 

 

5. A nyeremények meghatározása és felosztása 

A játékban résztvevő játékosok közül 1 játékos nyer. Az 1db nyertes képet a Lebonyolító választja ki 

sorsolás útján. 

 



6. Kiértesítés 

A nyertes nevét a képek feldolgozása és elbírálása után a Lebonyolító az Instagram alkalmazás 

oldalán közli, illetve lehetőség szerint e-mailen is értesíti. A nyertesek e-mailben tudnak jelentkezni 

nyereményükért. A nyeremények átvételéről a Lebonyolító a válasz e-mailben tájékoztatja 

részletesen a nyerteseket. Ha a nyertes a neve közzétételét követő 5 napon belül nem jelentkezik a 

nyereményért, a Lebonyolító jogosult pótnyertest kihirdetni, így a nyeremény a pótnyertest illeti. 

 

7. Vegyes rendelkezések 

1. A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménytárgyak hibáiért kizárják 

felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 

tiltják. 

2. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb 

nyereményt. 

3. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. 

4. A nyeremény készpénzre nem váltható. 

5. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, 

úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat kezeli. Ezek az 

adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk megküldött, illetve bemutatott 

dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni 

tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv 

(1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) 

fordulhat. A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz bejelentette. 


