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JÁTÉKSZABÁLYZAT  

  

„Vásárolj most Sziget vagy Balaton Sound diákbérletet és nyerj VIP kiegészítőt!”   
nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata („Játékszabályzat”)  

  

1. A nyereményjáték szervezője  
  

A Festival Travel International Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48., 
cégjegyzékszám: 01-09-991628) a továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot hirdet 
„Vásárolj most Sziget vagy Balaton Sound diákbérletet és nyerj VIP kiegészítőt!”  
(továbbiakban: „Nyereményjáték”) címmel. A Nyereményjáték kiírását, megszervezését, a 
részvétel feltételeit, a nyertesek megállapítását és közlését, valamint az azzal kapcsolatos 
valamennyi adatkezelési és adatvédelmi kérdést a jelen Játékszabályzat rendezi, az alábbiak 
szerint.  

  
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, a Nyereményjátékhoz kapcsolódó egyéb 
feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Festival Travel International Kft. végzi.  

  
2. A Nyereményjátékban történő részvétel feltételei  

  
2.1.1. A Nyereményjátékban részt vehet bárki, aki a Nyereményjáték időtartama alatt, azaz 
2023. március 13. (hétfő) 10:00 óra és március 27. (hétfő) 10:00 óra között diákbérletet vásárol 
a  https://festivaltravel.hu/ oldalán, vagy a Diákjegy felületén, a https://diakjegy.hu/ weboldalon 
keresztül.  

 
2.1.2. A Nyereményjátékban az a cselekvőképességében nem korlátozott, 18. életévét betöltött, 
magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal rendelkező, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső személy 
vehet részt, aki a Nyereményjáték időtartama alatt diákbérletet vásárol a 
https://festivaltravel.hu/ vagy https://diakjegy.hu/ felületén. A játékos egyúttal tudomásul veszi, 
hogy a Nyereményjátékra való jelentkezésével a Szervező rendelkezésére bocsátja a megadott 
adatait, továbbá elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt.  
  
 
2.2. A Nyereményjáték időtartama alatt egy játékos egyetlen alkalommal jogosult részt venni 
a Nyereményjátékban, azzal, hogy a 2.1.1. pont szerint közzétett vásárlással semmilyen 
formában nem sértheti harmadik személyhez fűződő vagy egyéb jogait. 

 
 
2.3. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Nyereményjátékból. 

https://festivaltravel.hu/
https://diakjegy.hu/
https://festivaltravel.hu/
https://diakjegy.hu/
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2.4. A Szervező kizárólag azokat a vásárlásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok 
általuk regisztrált saját email cím igénybevételével küldenek be. Amennyiben a játékos nem 
saját maga által regisztrált email címet vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a 
profil használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező 
mindennemű felelősségét kizárja. 

 

2.5. A regisztráció beküldésével a játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai 
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási 
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja 
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a 
szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, 
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve 
az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét 
kizárja. 

 
2.6. A Vásárlásokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező 
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel 
meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a Nyereményjátékból kizárhatja. 

 
2.7. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Nyereményjáték 
szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 
2.8. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Nyereményjátékból azonnali hatállyal 
kizárja azon játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja 
merül fel, hogy a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve 
vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós profillal vesznek részt a 
Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással 
megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb 
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények 
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy 
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani 
kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal 
vagy több, illetve hamis email címmel vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, 
hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, 
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden 
olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

 
2.9. A játékos a Nyereményjátékban való részvételtől a sorsolásig bármikor elállhat. A 
játékos az elállásáról a Szervezőt az info@festivaltravel.hu e-mail címen vagy a +36 70 339 
6339-es telefonszámon tájékoztatni köteles. 

 

3. A Nyereményjáték időtartama 

1.1. A Nyereményjáték 2023. március 13. (hétfő) 10:00 óra és március 27. (hétfő) 10:00 óra között 
kerül lebonyolításra. A sorsolásra 2023. március 27-én (hétfő), 12:00 órakor kerül sor. 

mailto:info@festivaltravel.hu
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4. A Nyereményjáték menete 
 

4.1. A Nyereményjátékban részt vevőknek érvényes vásárlással kell rendelkeznie a Festival 
Travel rendszerében (diakjegy.hu) a Nyereményjáték ideje alatt. 
 

 
4.2 A Játékszabályzat alapján érvényesen részt vevő játékosok között a Balaton Sound 
Fesztivál esetében 3 fő részére 1-1 db Balaton Sound VIP kiegészítő, a Sziget Fesztivál 
esetében pedig 3 fő részére 1-1 db Sziget VIP kiegészítő (a továbbiakban: Nyeremény) kerül 
kisorsolásra. A nyertesek a nyereményt voucher formájában kapják meg, ami az adott 2023. évi 
rendezvény bejáratánál váltható be karszalagra. A Nyereményt a Szervező a sorsolás napján 
háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikussorsoló 
program segítségével sorsolják ki. 
 

A nyertes játékost a Szervező privát üzenetben keresi meg a sorsolást követő legkésőbb 48 órán 
belül. Ezt követően a nyertesnek vissza kell igazolnia a nyeremény elfogadását az értesítéstől 
számítva 48 órán belül. A nyeremény nem átruházható.  
4.3 Ha a nyertes a megadott határidőn belül nem jelentkezik/nem kívánja igénybe venni a 
Nyereményt, úgy a Szervező pótnyertes sorsolására jogosult.  
 

 
 

5. Személyi jövedelemadó 
 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA- és járulékfizetési kötelezettséget a Festival Travel 
International Kft. viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk 
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

 
6. Vegyes rendelkezések 

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt Nyereményen kívüli egyéb 
nyereményt. 

 
A játékosok a jelen Nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a Szervező publikálja a játékosok nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiában és 
egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén 
ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. 
A Szervező kérésére a játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. A  
nyertes játékosról a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és 
fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, illetve másfajta korlátozás nélkül, 
díjmentesen felhasználhatja. 

 

A Szervező fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztassák vagy 
visszavonják külön értesítés és indoklás nélkül. 

 

Budapest, 2023. március 12. 
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS 
 

A Nyereményjáték során a Festival Travel International Kft., mint adatkezelő a nyertes alábbi 
személyes adatait kezeli: 

- név 

- lakcím 

- email cím 

- telefonszám 

- születési dátum 
 

Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lefolytatása és díjainak átadása. 
 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Nyereményjáték lefolytatására és az abban való 
részvételre vonatkozó szerződés teljesítése. 

 
A Festival Travel International Kft a Nyereményjátékban résztvevők adatait harmadik személy 
részére nem továbbítja, illetve a nyertesek nevének Festival Travel International Facebook 
oldalán történő megjelenítése kivételével nem hozza nyilvánosságra. 

 
 

Az adatkezelés további feltételeit a Festival Travel International Kft. adatkezelési tájékoztatója 
tartalmazza, amely a itt elérhető: 
https://cdn.festivaltravel.hu/files/1/Adatkezelesi_iranyelvek-
Meex_Agent_es_Festival_Travel_2021_07_20.pdf  
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