
Részvételi feltételek 

Schladming-Dachstein nyereményjáték 

A nyereményjáték 2022.11.15-én 00:00 órakor kezdődik, és 2022.12.21-én, 24:00 órakor ér 
véget. 

 
 

1. Alkalmazási terület, kötelezettségek és költségek 

A részvétel ingyenes és önkéntes, és a résztvevő számára kötelezettség nélküli. A nyerési 

esélyeket nem befolyásolják a résztvevők esetleges szolgáltatásai. Jogi út kizárva. 

 

2. Részvételi jogosultság 

A nyereményjátékon való részvételre minden, 18. életévét betöltött személy jogosult. 

Személyenként csak egy részvétel számít, a dupla jelentkezés nem befolyásolja a nyerési 

esélyeket. Az automatikus bejegyzések a részvétel alól kizárva. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a résztvevőktől a fenti feltételek teljesítésére 

vonatkozóan igazolást kérjen. Amennyiben az igazolást felszólításra nem nyújtja be, a 

Szervező a résztvevőt kizárhatja az akcióból, ill. megtagadhatja részére a nyeremény átadását. 

A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Büntetőtörvénykönyvet, a jó erkölcsöt 

vagy jelen játékfeltételeket megsértő, vagy technikai manipulációval a kampányt befolyásolni 

próbáló résztvevőket a részvételből azonnali hatállyal kizárja. A nyereményjátékból való 

kizárás esetén a nyeremények utólag is megvonhatók és visszakövetelhetők. 

 

A megadott kapcsolati adatok helyességéért a résztvevő maga felel. Ha a nyereményjáték 

során a tárgynyeremény - hibás adatok miatt - nem rendelhető a megfelelő személyhez, akkor 

a résztvevő nyeremény iránti igénye elvész. 

 

3. Harmadik fél jogai 

A résztvevők kijelentik, hogy a nyereményjátékra való jelentkezésük harmadik fél jogait, 

különösen szerzői és személyiségi jogokat, nem sért. 

 

4. Lebonyolítás 

A nyertest 2022.12.22-én e-mailben értesítik. Ha a nyereményt a nyereményről szóló 

értesítéstől számított 5 (öt) munkanapon belül e-mailben nem fogadják el, akkor a szervező 

fenntartja magának a jogot, hogy új nyertest állapítson meg. 

 

A nyeremény készpénzben, értéktárgyban történő kifizetése, cseréje vagy másra történő 

átruházása nem lehetséges. Amennyiben a megadott kapcsolati adatok hibásak (pl. levelezési 

vagy e-mail cím), a Szervező nem köteles a helyes címet felkutatni. 

A hibás kapcsolati adatok (pl. hibás levelezési vagy e-mail cím) megadásából eredő hátrányok 

a résztvevőt terhelik. 



5. A nyereményjátékról 

A nyereményjátékban 2 külön nyeremény kerül kisorsolásra: 

1) Páros csomag: 2 felnőtt számára 3 éjszaka szállás legalább 4 csillagos hotelben 

félpanzióval, plusz szezonhoz illeszkedő aktív szolgáltatás (pl. síbérlés vagy e-bike bérlés), 

és 2 db Steiermark kártya 

2) Családi csomag: elhelyezés 2 felnőtt és maximum 3 gyerek számára legalább 4 csillagos 

hotelben félpanzióval, plusz szezonhoz illeszkedő aktív szolgáltatás (pl. síbérlés vagy e-

bike bérlés), és maximum 5 db Steiermark kártya 

 

A nyeremény legalább egy éven belül felhasználható, előzetes egyeztetés után, a rendelkezésre álló 

szabad helyek függvényében. A nyeremény felhasználásának egyeztetése a nyertes feladata. A 

nyereményre jogosító utalványt a Szervező a nyertesnek postai úton, ajánlott levélben vagy 

emailen küldi meg.  

 

6. A nyereményjátékra vonatkozó adatvédelmi tudnivalók 

A résztvevők által a nyereményjátékon való részvételhez megadott adatokat a Szervező 

kizárólag a nyereményjáték feldolgozásához és lebonyolításához használja fel, és ezen 

túlmenően - a lenti közzétételtől eltekintve - nem adja tovább harmadik félnek, vagy nem 

használja fel reklámcélokra a résztvevő beleegyezése nélkül. 

 

A részvétellel a résztvevő felhatalmazza a szervezőt, hogy a résztvevővel e-mailen 

kapcsolatba lépjen. Jelen nyereményjáték szervezője a Tourismusverband Schladming-

Dachstein (Ügyvezető: Mag. FH Mathias Schattleitner, Ramsauerstraße 756, 8970 

Schladming, www.schladming-dachstein.at, info@schladming-dachstein.at), illetve az IS 

Sport Bt. 

 

7. A részvételi szabályok módosítása és a nyereményjáték 

befejezése 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételeket bármikor módosítsa. 

Ezeket a módosításokat azonnal közzé kell tenni. 

A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot, ill. a sorsolást 

nyomós okból bármikor, előzetes bejelentés nélkül befejezze vagy megszakítsa. Ez különösen 

olyan okokra érvényes, melyek a nyereményjáték, ill. a sorsolás terv szerinti lebonyolítását 

megzavarnák vagy megakadályoznák. 

 

8. Kiegészítő feltételek 

A játékban nem vehetnek részt a nyereményjátékot szervező cég(ek) törvényes képviselői és 

munkatársai, valamint a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő összes személy. A 

szervező nem vállal felelősséget a befolyási körén kívül eső technikai és egyéb problémákért. 

A kampányban való részvétellel a résztvevő kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételek 

tartalmával egyetért. 

http://www.schladming-dachstein.at/

