
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYERJ IDŐT A FESTÉSSEL! 
Játékszabályzat 

 

 

 

 

 
 

2016, Budapest 



 

 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1 A játékban részt vehet minden internet felhasználó természetes személy, aki rendelkezik 
Facebook profillal, és engedélyezi a szükséges hozzáféréseket a játék-applikáció számára. 

1.2 A játék és nyereményjáték kizárólag a www.facebook.com/trilakaszinmester oldalon található 
"Nyerj id t a festéssel!" applikáción keresztül, végigjátszott játékmenetekre vonatkozik. 

1.3 A nyereményjátékban a PPG Trilak Kft. (Továbbiakban: Szervez ) alkalmazottai és 
hozzátartozóik, a  Szervez  alvállalkozói és hozzátartozóik, valamint a 2Republic BTL 
Reklámügynökség Kft. (Továbbiakban: Lebonyolító) alkalmazottai és hozzátartozóik nem 
vehetnek részt.  

1.4 Csak valós személyek profiljaival, azaz valós névvel van lehet ség részt venni a 
Nyereményjátékban! A nyeremény átvételekor fényképes okmánnyal kell igazolni a 
személyazonosságot. Amennyiben meghatalmazott veszi át a nyereményt, úgy neki rendelkeznie 
kell egy meghatalmazással, valamint a nyertes személyazonosságát igazoló fényképes okmánnyal 
is. 

1.5 A nyeremény készpénzre nem váltható át, és kizárólag a Trilak Partnereknél váltható be. A 
nyertesek kiértesítése során e-mailben egyeztetünk a nyertesekkel a legközelebbi vagy a nyertes 
által választott Trilak Partner pontos címér l, illetve az átvétel id pontjáról. 

2. A játék menete 

2.1 A játék három fordulóból áll: 

o Els  forduló: 2016.05.01 - 2016.05.08 
o Második forduló: 2016.05.09 - 2016.05.15 
o Harmadik forduló: 2016.05.16 - 2016.05.22 
o Negyedik forduló: 2016.05.23 - 2016.05.31 

2.2 A játékban való részvétel feltétele: a szükséges hozzáférések engedélyezése a játék-
applikáció számára. 

2.3 A játékra való hivatalos regsiztráció abban az esetben érvényes, ha a regisztráló hiánytalanul 
megadja valós adatait (vezetéknév, keresztnév, email cím). 

2.4 Az adatok megadása után a felhasználó egyszerre egy képet tölthet fel a játék-applikációba, 
amelyet kötelez  címmel ellátni. Az egyes beküldésekhez opcionálisan szöveges leírás is 



 

 

megadható. A regisztráció akkor válik véglegessé, amikor a felhasználó rákattint az „Elküld” 
gombra 

2.5 Az elküld gombra kattintással a felhasználó automatikusan elfogadja jelen játékszabályzatot 

2.6 A játék id tartama alatt több kép is beküldhet . Minden egyes beküldéshez újraregisztráció 
szükséges a kötelez  adatok kitöltésével. 

2.7 A beérkezett képeket a Szervez  és a Lebonyolító el zetesen moderálja. Kizárólag azok a 
képek kerülnek megosztásra az applikáción belül, amit a Szervez  és a Lebonyolító jóváhagyott. 
A moderálás tekintetében a Szervez  és a Lebonyolító állásfoglalása az irányadó. 

2.8 A beküldött, majd a Szervez  és a Lebonyolító által jóváhagyott képek automatikusan 
megosztásra kerülnek a játék-applikáció galériájában, amely publikus minden felhasználó 
számára. 

2.9 A galériában elérhet  képekre a felhasználók külön szavazhatnak, ez azonban semmilyen 
tekintetben nem határozza meg a heti nyertesek kiválasztását. 

3. Sorsolás 

3.1 Heti nyertesek 

3.1.1 Nyertesek sorsolásának id pontja 

A nyereményjáték alatt 4 fordulón keresztül összesen 4 nyertest sorsol a Szervez , az alábbi 
id pontokban: 

• 2016.05.09 - els  forduló nyertese 
• 2016.05.16 - második fordukó nyertese 
• 2016.05.23 - harmadik forduló nyertese 
• 2016.06.01 - negyedik forduló nyertese 

3.1.2 A nyertesek kiválasztása  

A sorsolás véletlenül történik az adott heti beküldések közül. Kizárólag azok közül a beküldések 
közül történik a sorsolás, amelyeket a Szervez  és a Lebonyolító a moderálást követ en 
jóvhagyott, és tovább osztott a játék-applikációban 

3.1.3 A nyertesek értesítése 

A nyerteseket a Szervez  értesíti a regisztrációkor megadott email címükön. 

A feltöltött képek moderálásánál figyelemmel követjük,
hogy családonként csak egy kép beküldhető a nyereményjátékra.



 

 

3.2 Heti nyeremények 

A „Nyerj időt a festéssel!” nyereményjáték nyereményei: 4 x 1 db WeWood karóra. 

3.5 Pótnyertesek sorsolása 

Amennyiben a nyertesek 2016. június 13 24.00-ig nem jelentkeznek nyereményükért, úgy 2016. 
június 14-én a Szervező és a Lebonyolító pótnyerteseket sorsol. A pótnyerteseket email-en 
keresztül értesítjük, utólagosan nem kerülnek megosztásra a PPG Trilak, a Színmester Facebook 
oldalán. 

4. Adatvédelmi szabályzat 
A 2011. évi CXII. törvény 5. § 1. bekezdésében foglaltak szerint a játékban résztvevők 
önkénetesen hozzájárulnak, hogy nevüket és e-mail címüket a „Színspirácó Nyereményjátékban” 
való részvétel miatt az applikáció eltárolja. A játékosok adatait a játék időtartama alatt a Trilak 
Festékgyártó Kft. és a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. kezeli, azt 3. félnek nem adja át. 
Az adatokat kizárólag a nyereménysorsolások és a nyertesek kiértesítése céljából használjuk fel, a 
nyereményjáték lezárultával törlésre kerülnek. 

A játék időtartama alatt a játékban résztvevől panasszal élhetnek a Szervező és a Lebonyolító 
felé. Amennyiben panaszukat nem tudjuk kezelni, úgy az Adatvédelmi Hatósághoz is 
fordulhatnak. 

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy jelen játékszabályzatot egyoldalúan, 
indoklás nélkül bármikor módosítsa.  

 


