
SZITIZEN PRIME
PROMÓCIÓS JÁTÉK

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg a 2018. évi Sziget 
Fesztivállal  kapcsolatban  lebonyolításra  kerülő  „SZITIZEN  PRIME” megnevezésű 
promóciós játékban (a továbbiakban Játék) történő részvétel feltételeit.

A Játék szervezője. A Játék szervezője  a 2018. évi  Sziget Fesztivál  szervezője,  a Sziget 
Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget, 
hrsz. 23796/58, Cg. 01-09-263756, adószáma: 10837410-2-41, a továbbiakban Sziget).

A Játék időtartama. A Játék a 2018. évi Sziget Fesztiválra történő online jegyértékesítés első 
huszonnégy órájában kerül lebonyolításra, közép-európai idő szerint 2017. november 8. déli 
12 óra és 2017. november 9. déli 12 óra között.

A Játék leírása. A 2018. évi Sziget Fesztiválra a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatban 
írtak szerint bérletet vásárló személyek mindegyike automatikusan és garantáltan jogosulttá 
válik egy „Szitizen Prime Ajándékcsomag” (a továbbiakban Ajándékcsomag) átvételére.

A  Nyereményjáték  résztvevői.  A  Játékban  automatikusan  részt  vesz  minden  olyan 
természetes  személy,  aki  a  Játék  időtartama alatt  a  2018.  évi  Sziget  Fesztiválra  online,  a 
Sziget www.sziget.hu oldalról elérhető webshopjában 7napos bérletet vagy 5napos bérletet 
vásárol.  Bérletvásárlásnak  kizárólag  az  a  tranzakció  tekinthető,  amelynek  során  a  fizetési 
tranzakció is megtörtént.

Az Ajándékcsomag tartalma. (i) Póló. (Viseld büszkén a limitált Szitizen Prime pólódat, 
hogy mindenki lásssa, hogy a Sziget első lakói közt vagy!) (ii) Cipőfűző. (Hasznos és menő 
szigetes  cipőfűző!)  (iii)  Sziget  Jegyzetfüzet.  (Vidd  magaddal  a  Szigetet  mindenhova  és 
jegyzetelj!) (iv) Sziget Kitűző. (Légy büszke tulajdonosa egy Sziget Kitűzőnek és mutasd meg 
mindenkinek, hogy Szitizen Prime vagy!) (v) Sziget Matricák. (Ragassz mindenhova!) (vi) 
Sziget kirakósdarab. (Légy része a Szitizen közösségnek!).

A Játék jogi jellege.  A Játék üzleti promóciónak minősül. A Sziget kötelezettséget vállal a 
Játékban átadásra kerülő ajándékok után valamennyi adó és közteher megfizetésére.

Általános  rendelkezések. A  Játék  lebonyolítása,  illetve  az  abban  való  részvétel  a  jelen 
Szabályzat  szerint  történik.  A jelen  Szabályzatot  a  Sziget  a  www.sziget.hu/[...]  alatt  teszi 
közzé. A Játékban résztvevő személyek a jelen Szabályzatot a Játék időtartama alatti online 
jegyvásárlással kötelezőnek elfogadják. A résztvevők jogosultak az Ajándékcsomag átvételét 
visszautasítani.

Adatvédelem. A résztvevők vásárlás során gyűjtött személyes adatait a Sziget Adatvédelmi 
Szabályzatának megfelelően kezeli. A Játék során a résztvevők az Ajándékcsomag átvétele 
érdekében  meg  kell,  hogy  adják  postacímüket.  A  megadott  postacímet  a  Sziget  szintén 
Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezeli.

Budapest, 2017. november 7.


