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A játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt egy vagy több fotóval 
nevez a meghirdetett pályázatra. A nevezéshez szükséges részletek és a szabályok a szabályzat 
folytatásában találhatóak.

A promóciós játék szervezője és lebonyolítója a Manó Könyvek Kiadó Kft. (1086 Budapest, Dankó u. 4-
8., Cégj. sz.: 01-09-695169, a továbbiakban: Kiadó). A kiadó egyben adatkezelőnek, illetve 
adatfeldolgozónak is minősül.

A promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Beth Reekles: KissingBooth – Csókot 
vegyenek! című könyvéhez meghirdetett fotópályázattal kapcsolatos promóciós játékára vonatkozik, az itt 
leírt feltételekkel.

 
1. A játékban való részvétel feltételei

A promóciós játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 
lakóhellyel rendelkezik, és aki a játék időtartama alatt egy vagy több fotóval nevez a nyereményjátékra.

A nyereményjátékban történő részvételhez a következő adatokat kell e-mailben a kissingbooth@lira.hu 
címre elküldeni:
 
minimum egy darab, saját készítésű, a meghirdetett témakörhöz illeszkedő témájú, közízlést nem sértő, 

obszcén tartalmakat nem tartalmazó jpeg formátumú fotó

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Kissing booth – Csókot vegyenek! fotópályázat

Az e-mail szövegében kérjük megadni a jelentkező nevét, lakcímét, születési dátumát, anyja nevét és sajáte-
mail címét. A játékra történő jelentkezés kizárólag a fentiek együttes teljesülése esetén érvényes.

A játék menete:

A beküldött fotókat a Manó Könyvek kiadó munkatársai töltik fel a 
https://www.facebook.com/kissingboothcsokotvegyenek facebook oldalra, majd az oldalon legtöbbet 
lájkolt fotó nyer. A legtöbbek által kedvelt kép tulajdonosa az első-, a második legtöbbet szerző a 
harmadik, a harmadik legtöbbet szerző pedig a harmadik helyezettnek járó díjat nyeri meg. A meghirdetett 
nyereménytárgyakat nyerhetik meg a pályázók: 

Első helyezett:

1 db Fujifilm (14 megapixel, 5xzoom, HD movie)

Második helyezett:
1 db Swarowski kristályokkal díszített szív alakú, 8 GB-os ékszerpendrive

Hamdik helyezett:
1drb  vezeték nélküli fejhallgató 5in1

A játékban NEM vehetnek részt:
•         a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 
hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

https://www.facebook.com/kissingboothcsokotvegyenek


• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A játék időtartama

A promóciós játék 2013.szeptember 17. – november 17-ig tart, ebben részt venni az október 30-ig 
beküldött fotókkal lehet.

Játék időtartama: 2013. szeptember 17. 8:00:00 órától – november 17. 24:00:00 óráig
A képekre szavazni 2013. szeptember 17. 8:00:00-tól 2013. november 17-én 24:00:00 óráig lehet.
Képek beküldési határideje: 2013. október 30. 24:00:00 óra.

A szavazás 2013. november 17-én 24:00:00 órakor zárul.

A játék időtartamának kezdete (2013. szeptember 10.) előtt, illetve a beküldési határidő (2013. október 30.. 
24 óra) után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A három nyertest– a fenti feltételek szerint – érvényesen jelentkezők közül 2013. november 18-án a Kiadó 
kihirdeti . A pályázatról hivatalos jegyzőkönyv készül. A nyertesek nevét és lakcíméből a település nevét a 
Kiadó a honlapján a sorsolást követően 1 hónapig nyilvánosságra hozza.

3. A promóciós játék nyereményei

A három nyertes nyereménye:

1 db Fujifilm (14 megapixel, 5xzoom, HD movie) – az első helyezetté
1 db Swarowski kristályokkal díszített szív alakú, 8 GB-os ékszerpendrive – a második helyezetté
1db vezeték nélküli fejhallgató 5in1 – a harmadik helyezetté

A nyeremények másra nem átruházhatók és készpénzre nem átválthatók.
A nyeremény utáni Szja kötelezettség megfizetése a nyertest terheli.

4. Nyertesek értesítése
 
A nyerteseket e-mail útján értesítjük (azon az e-mail címen, ahonnan a jelentkezést küldte), a szavazatok 
összesítését követő 3 munkanapon belül.
 
5. A nyeremények átvétele
 
A nyereményeket a nyertesek a Kiadó irodájában (1086 Budapest, Dankó u. 4-8.) személyesen, vagy postai 
utánvéttel vehetik át az értesítést követően, legkésőbb 2013. december 15-ig.  
 
A nyeremény átvételéhez szükséges a nyereményről értesítő e-mail, valamint a pályázó 
személyazonosságának igazolása. Ezek hiányában a Kiadónak nem áll módjában kiadni a nyereményt. 
 
6. Felelősség kizárás 
 
A játékra való jelentkezés hiányosságáért, a benne szereplő adatok hibáiért, stb. a Kiadó nem vállal 
felelősséget. A jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga 
viseli. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiadónak nem áll módjában 
ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden 
esetben a jelentkezőt terheli.
A Kiadó kizárja továbbá a felelősségét minden, az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos probléma (internet 
és/vagy e-mailszolgáltatók hibái, szolgáltatás kimaradás stb.) esetében.



7. Egyéb feltételek

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben 
a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A személyes adatokat harmadik személy számára a Kiadó nem adja ki, azokat e játékon kívül más célra 
nem használja fel, a játékra jelentkezők e-mailjeit, az azokban szereplő személyes adatokat kizárólag a 
nyeremények átvételi határidejéig (2013. december 15-ig) tárolja, utána megsemmisíti. A szervező 
kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról, valamint az 
információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvényben foglaltak szerint történik.

 A jelentkező a promóciós játékra való jelentkezésével automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot. 

Budapest, 2013. augusztus 5.


