
Szervező: Tapétakarnis Kft.

név: Tapétakarnis Kft.

cím: 2370 Dabas, Bartók Béla út 84.

telefonszám: 3 629 360 720

e-mail-cím: hello@tapetakarnis.hu

weboldal: www.tapetakarnis.hu

Képviseli: 
név: Bálint Erika

tel: 36309728043

e-mail-cím: hello@tapetakarnis.hu

2. A játék célja

Minél több fóliázás bemutatása.

3. Ki vehet részt a 

játékban?

A Játékban részt vehet minden olyan,

-18. életévét betöltött, 

·	cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, 

aki a Játék időtartama a Tapétakarnisos ötletek nevű Favebook csoportba feltölt a fóliázásáról fotót. 

Tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. (továbbiakban: Játékos). E feltételek 

bármelyikének hiányában a Játékban történő részvétel kizárt.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

·	a Szervező mindenkori alkalmazottai és annak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 

hozzátartozói,

·	szülők, testvér, gyerekek.

4. A Lead-gyűjtő 

kampánnyal 

összekötött Játék 

leírása Ez nem ilyen.

(Határozd meg, meddig tart a Játék!)

5. A játék időtartama A Játék 2022szeptember 01.. 00:00 órától 2022. december 31. 24:00 óráig tart

1. A szervező adatai

Nyereményjáték szabályzat öntapadós fóliával kapcsolatos nyereményjátékhoz

mailto:hello@tapetakarnis.hu
http://www.tapetakarnis.hu/
mailto:hello@tapetakarnis.hu


6. Jelentkezés a 

Játékra
A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:

a Tapétakarnisos ötletek facebook csoportba fóliázós fotót töltenek fel.

(Írd le a nyereményeket részletesen, határozd meg a nyeremények értékét Ft-ban is!)

7. Nyereményjáték A Játék időtartamának lejártát követően a Sorsolási időpontokban az alábbi nyeremények kerülnek 

kisorsolásra:

A megadott tartományban 2 hetente 1-1db 10000.-os vásárlási utalvány, melyet a Tapétakarnis Kft.-

nél lehet levásárolni.

8. Sorsolás

 A Szervező a nyerteseket élő adásban, a  Játék részvételi feltételeinek megfelelő Játékosokból 

előzetesen összeállított listábóll sorsolja ki. A Szervező minden Játékban résztvevő nevét papírra írja, 

a nyertes neve az élő adásban lesz kihirdetve.

A Sorsolás tervezett időpontja(i): 

·	2022.10.. 11. kb. 20óra

·	2022. 10.25. kb 20 óra

-2022.11.08. kb 20 óra , 2022.11.22., 2022.12.06., 2022.12.20.2023.01.03.

A Sorsolás helyszíne: ………………..

9. Nyertesek száma, 

értesítésük és a 

Nyeremény 

kézbesítése Összesen 7db nyertes lesz kisorsolva. Az élő adásban elhangzik a név, a zárt Facebook csoportban, ahová a képeket töltötte, szintén ki lesz írva. Kap messenger értesítést.

10. Személyes adatok 

kezelése

Jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, az arra vonatkozó 

adatkezelési tájékoztató a következő linken érhető 

el:https://tapetakarnis.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele a Játékban történő részvétel feltétele.

11. Felelősségkizárás

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 

jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen 

kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz 

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játék szervezésében, lebonyolításában, adminisztrálásában a Meta (mint a Facebook anyavállalata) 

semmilyen formában nem vesz részt.

12. Vegyes 

rendelkezések

 A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele a jelen Szabályzat  kifejezett elfogadása és az 

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak megismerése, annak tudomásulvétele. A Szervező fenntartja 

magának a jogot arra, hogy a Játék feltételeit, szabályait kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly 

módon, hogy a Játék feltételei a Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek. 

Kelt: 2022.09.15





Összesen 7db nyertes lesz kisorsolva. Az élő adásban elhangzik a név, a zárt Facebook csoportban, ahová a képeket töltötte, szintén ki lesz írva. Kap messenger értesítést.


