
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

Szallodak.hu „Velünk télből a nyárba utazhatsz!” nyereményjáték 

1. A nyereményjáték szervezője 

 

A HotelPremio Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Dorogi utca 19.; cégjegyzék 

szám: 01-09-936892; adószám: 22637437-2-42,  továbbiakban: Szervező) által szervezett, a 

szallodak.hu és nyaralas.szallodak.hu weboldalon megjelenő nyereményjátékban (továbbiakban: 

Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú 

természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), akik a Játék időtartama alatt, a jelen 

részvételi szabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a 

Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A 

Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező végzi.  

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

jelenti. 

A Játékban való részvétellel a Játékos az ajánlatkérés, foglalás és esetleges kérdések során 

megadandó személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, cím, születési dátum/hely) 

helyesen és a valóságnak megfelelő módon köteles megadni és egyben hozzájárul azok, a Játék 

céljaihoz és későbbi reklámcélú felhasználásokhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez. 

 

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

 

2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar lakcímmel rendelkező természetes 

személy (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt a szallodak.hu és/vagy a 

nyaralas.szallodak.hu weboldalon érvényes és végül igénybevett foglalást ad le. 

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat”) 

meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a szallodak.hu és 

nyaralas.szallodak.hu weboldalon megadott (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, cím, születési 

dátum/hely) adatokat az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint 

kezelje.  

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai és alkalmazottai. 

 

3. A Játék időtartama: 

2019. május 15. 10 óra 00 perctől – 2019. szeptember 20. 12 óra 00 percig. 

 

 

4. A Játék menete 



 

4.1. A Játék menete és annak részletes leírása  

 

A Játékban való részvételhez a Játékosnak fel kell keresnie a szallodak.hu vagy nyaralas.szallodak.hu 

weboldalát és ott ajánlatkérés után érvényes foglalást leadni. A sorsolásban azok a Játékosok 

vehetnek részt, akik érvényes, visszaigazolt foglalásukat végül igénybe is veszik és legkésőbb 2019. 

szeptember 1-ig megtörténik az utazásuk. Az a Játékos, aki foglalását törli, vagy a foglalás szerint nem 

jelenik meg („no show”), vagy foglalási igénye nem kerül visszaigazolásra, vagy a szálláshely előleg 

fizetés hiányában törli a foglalását, nem vehet részt a sorsoláson. 

A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az 

adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (pl. a 

weboldal ideiglenes elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatják a Játékból. 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

Amennyiben nem saját maga által regisztrált email címet ad meg a Játékos, a Játék kezdete előtt 

kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti 

következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat 

jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

A Játékos hozzájárul, hogy amennyiben a sorsolás eredményeként ő kerül ki nyertesként, úgy nevét a 

Szervező a Szallodak.hu weboldalán és Facebook oldalán, valamint a nyereményt felajánló ViaSale 

Travel S. l. utazási iroda Facebook oldalán közzétegye.  

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megadott 

adataik (név és e-mail cím) a Szervező mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a 

HotelPremio Tanácsadó és Szolgáltató Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül 

kezelje, valamint nyertes Játékos esetén a megadott személyes adatokat a nyereményt felajánló 

ViaSale Travel S.L. utazási iroda részére továbbítsa. 

A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul 

veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését. 

 

4.2. Nyeremények sorsolása 

 

A Játék időtartama alatt a szallodak.hu és nyaralas.szallodak.hu oldalon érvényes, visszaigazolt és 

igénybevett foglalást leadók között véletlenszerűen kerül kisorsolásra a nyeremény. 

A sorsolás időpontja: 2019. szeptember 20. 14:00 

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 

Játékszabályban rögzített feltételeknek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és 

jövőben szervezett játékából kizárják 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.   

Amennyiben a sorsolás nyertese kizárás alá kerülne, úgy a Szervező Tartaléknyertest sorsol. 

Az eredményhirdetést a nyertes nevével a Szervező a Szallodak.hu Facebook oldalán 

(www.facebook.com/szallodak.hu) valamint a nyereményt biztosító ViaSale Travel S.L. utazási iroda 

Facebook oldalán (https://www.facebook.com/viasaletravel) teszi közzé, valamint a nyertest a 

foglaláshoz megadott email címén értesíti. 

 

4.3. Nyeremény átvétele 

 

A nyertes Játékos az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott elérhetőségen kapja meg 

nyereményét. A nyertes Játékost a Szervező emailben értesíti az eredményről. A Játékosnak ezután 

minél előbb, de legfeljebb 2 héten belül visszajelzést kell küldenie a Szervező értesítő emailjében 

megadott elérhetőségek egyikén.  

Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos nem jelez vissza az eredményhirdetést követő 2 

héten belül vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, haladéktalanul tartalék 

nyertes kiválasztására kerül sor.  

A nyereményt postai úton juttatja el a Szervező a nyerteshez az általa megadott címre, egyszeri 

alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen 

értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon 

felhasználhatja. 

 

5. A Nyeremény 

 

A Játék időtartama alatt, a szallodak.hu és nyaralas.szallodak.hu weboldalon érvényes, visszaigazolt 

és igénybevett foglalást leadók között egy nyeremény kerül kisorsolásra, mely a következő: 

- egy 2 fő részére, 4 nap/3 éjszakára szóló utazás Tenerifére, a ViaSale Travel S.L. utazási iroda 

szervezésében, mely tartalmazza a szállást, félpanziós ellátást, repülőjegyet, reptéri 

transzfert.*/** 

 

*Szervező a nyereményként kapott szolgáltatások minőségéért, értesítési és postázási késedelemért 

felelősséget nem vállal. 

**A nyereményút meghatározott dátumra, 2020.01.24-27. időszakra szól.  

 

A nyeremény tartalma:  

 3 éjszaka szállás 2 fő részére a tenerifei Hovima Costa Adeje**** szállodában (kizárólag 16 

éven felüli vendégeket fogad), Komfort szobatípusban 

 félpanziós ellátás  

 oda-vissza közvetlen repülőjegy budapesti indulással,  

http://www.facebook.com/szallodak.hu
https://www.facebook.com/viasaletravel


 személyenként 1 db 20 kg feladható poggyász szállítási díja,  

 személyenként 1 db kézipoggyász szállítási díja,  

 transzfer Tenerifén a repülőtérről a szállodába, valamint a szállodából a repülőtérre,  

 a teljes nyaralás időtartama alatt magyar nyelvű asszisztencia, valamint szintén magyar 

nyelvű 24 órás HOTLINE elérhetőség 

A nyeremény nem tartalmazza: 

 A betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítást 

 A sztornó (útlemondási) biztosítást  

 Az elsőbbségi beszállást  

 

 

 


