A Marquard Media Magyarország Kft. – „Allee-Instyle MUTASD MEG MAGAD AZ
ALLEE VIRTUÁLIS DIVATBEMUTATÓJÁN, ÉS NYERJ!” nyereményjáték hivatalos
játékszabálya
Az
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DIVATBEMUTATÓJÁN, ÉS NYERJ!” elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban
„Játék”) a résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a
részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos
játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.
1. A játék szervezője
A Játék szervezője az Allee Center Kft (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-929987; továbbiakban: „Szervező”) és lebonyolítója a
Marquard Media Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Angel Sanz Briz út 13.
/Graphisoft Park/, cégjegyzékszám: 01-09-067082, a továbbiakban: „Lebonyolító”).
2. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, Magyarországon
állandó lakhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy, kivéve a Szervező és
Lebonyolító tisztségviselői, alkalmazottai, valamint az Allee bevásárlóközpont
üzlethelyiségeinek bérlői, a bérlő cégek, társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei,
vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a bérlőkkel munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli
hozzátartozói (továbbiakban: Játékos).
3. A Játék időtartama, felépítése
Jelentkezés: 2021. március 1. 16.00 – 2021. március. 12., 23.59-ig.
A kategóriánkénti TOP 4 versenyző (4 női és 4 férfi) zsűri által kiválasztása: 2021. március 15.,
23.59
A TOP 8 kiértesítése a virtuális divatbemutatón való részvételről: 2021. március 16., 23.59
Virtuális divatbemutató felvételének dátuma: 2021. március 25. (egész nap)
4. A Játék definíciója és menete
A Játék időtartama alatt a https://www.instyle.hu/alleetavasz/ kell minden Játékosnak feltölteni
két fotót magáról 2021. március 12-ig egy rövid bemutatkozás kíséretében. A fényképet feltöltő
Játékosok közül az Instyle magazin és az Allee által kijelölt 3 tagú zsűri kategóriánként 4,
összesen 8 nyertest választ ki, akik részesülhetnek az 5. pontban meghatározott nyereményben.
A nyertesek kiválasztásával egyidejűleg – sorrendben - kategóriánként 3-3 tartaléknyertes is
kiválasztásra kerül.
5.

Regisztráció időpontja

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játékra történő regisztráció időpontján a jelentkezésnek
a Lebonyolító feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő.
6. Nyeremény:

A 8 kiválasztott pályázó szerepelhet egy „Body Positivity” témájú divat videóklip forgatáson,
annak révén részt vehet a 2021. március 25-én leforgatott virtuális divatbemutatón, egy
exkluzív stílustanácsadásban részesül, továbbá egy darab 50.000 Ft értékű Allee
Ajándékkártyával lesz gazdagabb.
7. Kiértesítés
A nyerteseket az általuk regisztráláskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti a
Lebonyolító 2021. március 16. napján, akik 3 napon belül jelentkezhetnek, hogy el kívánják-e
fogadni a nyereményt, azaz szeretnének-e élni a divat videóklipekben és a virtuális
divatbemutatón való részvétel lehetőségével – és ezzel egyidejűleg igényt tartanak-e az egyéb
nyereményekre is, mert amennyiben nem, illetve válasz hiányában a határidő lejártát követően
az adott nyertes helyébe a sorrendben következő tartaléknyertes lép.
8. A nyereményben való részesülés további feltételei
A nyereményben való részesülés feltétele, hogy a nyertesek vállalják, hogy 2021. március 25.
napján megjelennek a forgatás egyeztetett helyszínén és más szerepelők mellett részt vesznek
egy videóklip forgatáson, amely során összesen 5 db, Body Positivity” témájú divat videóklip
forgatására fog sor kerülni, amelyek elkészítéséhez a nyertesek kifejezetten kötelesek
hozzájárulni. A videóklipek forgatása során a nyertesek a Lebonyolítóval teljes körűen
kötelesek együttműködni. A nyertesek a nyeremény elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy
az elkészült videoklipet a Szervező az alábbiak szerint, minden további korlátozás nélkül
felhasználhassa. Szervező a divat videóklipeket 1 éven keresztül kizárólagosan és korlátozás
mentesen használhatja az Allee Bevásárlóközponttal kapcsolatos marketing tevékenység
keretében, azt megjelenítse a virtuális divatbemutatóban az Allee Bevásárlóközpont
weboldalán, facebook és minden egyéb általa használt közösségi média oldalán.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a divat videóklipeknek harmadik személyek által történő
jogosulatlan felhasználásáért.
9. Költségek
A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel, vagy a forgatás
helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.
10.

Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a https://www.instyle.hu/alleetavasz/ weboldalon.
A Lebonyolító a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok
számára:
infó e-mail cím: marquardmediaeventteam@gmail.com
11. Vegyes rendelkezések
1. A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve
mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen
felmerülő technikai hibákért, továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési
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igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező és a Lebonyolító nem tartoznak felelősséggel a telekommunikációs és
informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik
személyek tevékenységéért. A Szervező és a Lebonyolító nem tartoznak
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőlük független okra
vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló
hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a
gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez
történő csatlakozás sikertelensége.
Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt
nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében
adja át.
Minden résztvevő a részvételt megelőzően online formában kifejezetten nyilatkozik
a jelen játékszabály elfogadásáról. Az online hozzájáruló nyilatkozat megadásával a
jelen játékszabály irányadó és kötelező a résztvevőre.
A nyeremények készpénzre nem válthatók.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására,
amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a
https://www.instyle.hu/alleetavasz/ weboldalon értesülhetnek.
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