
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 

A smaragdkiado.hu oldalt üzemeltető Petróczki Kitti E.V. (székhely: 6000, Kecskemét, Tompa 
Mihály utca 5/A 3.em.18., adószám: 56508848-1-23 – a továbbiakban: “Szervező”). 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

2021. február 7.-február 27. A sorsolás időpontja: 2021. február 28. 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki a játék időtartama alatt: 

- a kiadó Facebook oldalát like-olja 

- a kiadó Facebook oldalán megjelenő, nyereményjáték felhívást tartalmazó posztot megosztja, 

A játékos elfogadja, hogy a poszt megosztása egyben a játékszabály és a részvételi feltételek 
elfogadását is jelenti. A játékos az oldal like-olásával hozzájárul, hogy a játékban résztvevő 
profiljában szereplő adatait a játékot szervező Petróczki Kitti E.V. marketing célokra 
felhasználja, valamint a megadott elérhetőségeken üzleti ajánlattal megkeresse. A nem valós 
személyes adatokat megadó játékosokat, valamint a többszörösen regisztráló személyeket 
kizárjuk a sorsolásból. 

4. A NYEREMÉNY 

A játék lezárását követően a fenti részvételi feltételeknek megfelelő játékosok között a 
következő nyeremény kerül kisorsolásra: 

2 db, az az kettő darab kézműves könyvjelző. 

A nyereményt Petróczki Kitti E.V. saját költségén postázza. 

A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható. 

Petróczki Kitti E.V. fenntartja a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére. 

5. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA, SORSOLÁS 

A nyeremény sorsolása véletlenszerű gépi sorsolással történik. 

A sorsolás időpontja: 2021. február 28. 

A sorsolás helye: 6000, Kecskemét, Tompa Mihály utca 5/A 3.em. 18. 

A sorsolás során a részvételi feltételeknek megfelelő regisztrált játékosok között egy nyertes és 
egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése a Smaragd Kiadó Facebook oldalán 



történik. Amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, a tartalék nyertes lesz jogosult 
a nyeremény átvételére. 

A sorsolás eredményéről a Szervező minden játékost ezen a Facebook poszton keresztül értesít.  

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A nyereményjátékot és a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és 
nem kapcsolódik a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során  
Petróczki Kitti E.V. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak. 

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát. A játékban csak 18 év feletti személy 
vehet részt 

 


