
JÁTÉKSZABÁLYZAT - Instagram  nyereményjáték 

 

1. A nyereményjáték elnevezése és szervezője 

1.1. A „A KUTYA EZER ARCA FOTÓKIÁLLÍTÁS” nyereményjáték (a 

továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Shopmark bevásárlóközpontot 

üzemeltető EURO-MALL Kft. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u 19-25; 

cégjegyzékszám: 01-09-680068; adószám: 11858807241; kapcsolat 
info@shopmark.hu) (a továbbiakban: „Szervező”). 

 

1.2. A Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos egyes marketing és szervezési 

feladatokat a Szervező által igénybe vett marketing ügynökség, a Karma Kreatív 

Stúdió Kft. (székhelye: 8000, Székesfehérvár, Alvinczi u. 44., cégjegyzékszáma: 07-

09-019-899 (a továbbiakban: „Ügynökség”) végzi.  

 

 

2. Promóciós mechanizmus 

A játékot lebonyolító onlinefelület: a SHOPMARK Bevásárlóközpont Instagram 

oldala: https://www.instagram.com/shopmark_bevasarlokozpont/ 

 

A Játékosok a nyereményjátékban úgy vehetnek részt, hogy hiánytalanul 

megvalósítják a SHOPMARK Bevásárlóközpont és a CEWE MAGYARORSZÁG 

Instagram oldalára 2022.09.13-án délután kikerült posztban leírt lépéseket. 

1., Követik a SHOPMARK Bevásárlóközpont (@shopmark_bevasarlokozpont), 

illetve a CEWE MAGYARORSZÁG (@cewemagyarország) Instagram oldalát 

2., Betegelik legalább egy ismerősüket, akivel megosztanák a nyereményt 

3., Valamint helyesen válaszolnak a SHOPMARK posztjában feltett kérdésre 

 

 

3. Nyeremény 

A játék végén 2 nyertest sorsolunk, akiket fejenként 1-1db 5000 Ft értékű CEWE 

utalvánnyal díjazunk. 

A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése 

nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. Résztvevő semmilyen esetben 

sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű 

kár-, vagy költségtérítést. 

 

 

4. Részvételi feltételek 

 A nyereményjátékban kizárólag valós adatokkal regisztrált Instagram profillal 

 rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel 

 az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, 

 valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása. 

 A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell 

 felelniük: 

 

 

https://www.instagram.com/shopmark_bevasarlokozpont/


 Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely: 

 § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes. 

 § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít 

 meg, hamis, jogtalan. 

 § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő. 

 § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, 

 jelentkezést tartalmaz. 

 § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen 

 témájú weboldalra vezető linket tartalmaz. 

 § Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat 

 sért. 

 § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért. 

 § Bevételi adatokat tesz közzé. 

 § Erőszakos, erőszakot ábrázol. 

 Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket 

 maradéktalanul betartja. 

 

 

5. Kizárások 

 A nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervező és az ügynökség vezető 

 tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § 

 b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy 

 magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan 

 módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték 

 esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a 

 www.shopmark.hu weboldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően 

 tájékozódjanak. 

 A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a 

 SHOPMARK Facebook oldalon privát üzenetben nyújtunk bővebb felvilágosítást. 

 A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes 

 időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos 

 kezdeményezheti privát üzenet formájában a SHOPMARK Facebook oldalán 

 keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat 

 automatikus elfogadását jelenti. 

 A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki: 
 - a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg 

 - az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és 

 előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni. 

 

6. Érvénytelen pályázat 

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen 

játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban 

meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg. 

 



7. A játék időtartama 

2022.09.13-án indul és 2022.09.20-én 12.00 ér véget. 

 

 

8. A nyertes kiválasztása 

A 2. pontban részletezett feltételeket teljesítő résztvevők között sorsoljuk ki a 3. 

pontban részletezett nyereményt. 

A nyeremény a játék lezárása után kerül kisorsolásra. Az eredményhirdetés ezt 

követően a játékra felhívó poszt alatt komment formájában, a nyertes megjelölésével 

történik. 

 

 

9. A nyeremény és a díj átvételének feltételei 

A megnyert nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 

A nyertessel Instagram privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot. A nyertes a 

nyereményét email formájában vehetik kézhez. A nyeremény postázására nincs 

lehetőség 

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott 

adatokkal okozott károkért, illetve következményekért 

 
 

10. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések 

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem 

terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a 

szervező viseli. 

 

 

11. Felelősség kizárása 

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle 

kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és 

veszteségek megtérítését. 

 

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a 

Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen 

felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A 

Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és 

alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a 

felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

 Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a 

 Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti. 

 A résztvevők adatait nem az Instagram kezeli, a vetélkedőt az Instagram semmilyen 

 formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe 

 nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban az Instagram mindennemű felelőssége 

 kizárt. 

 A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Instagram felhasználók 

 magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják 



 a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói 

 megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. 

 A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott 

 adatokkal okozott következményekért. 

 A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 

 A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek 

 megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok 

 a www.shopmark.hu  weboldalon értesülhetnek 

 

12. Adatvédelmi rendelkezések  

A jelen promócióval kapcsolatos adatkezelésről a www.shopmark.hu weboldal 

adatkezelési tájékoztatók menüpontjában olvashat. 

A Shopmark jogi kötelezettségeinek teljesítéshez a Résztvevő a fenti tájékoztatónak 

megfelelően köteles az adatait megadni.  

 

 

13. Vegyes rendelkezések 

Szervező fenntartja a jogot, hogy egy esetleges vis maior esemény esetén a 

Nyereményjátékot megszünteti vagy módosítja. Szervező a vis maior keretébe sorolja 

azt az esetet is, ha a lebonyolításhoz szükséges jogi keretek megváltoznak, illetve, ha a 

Szervezéssel kapcsolatos költségek olyan mértékben megemelkednek, amelyek alapján 

már nem áll érdekében a Nyereményjáték megszervezése. Szervező és Ügynökség a 

Vis Maior keretébe sorolja azon esetet is amennyiben valamely közreműködő az 

előzetes vállalását nem teljesíti.  

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő 

részéről manipulációt, tömegesen generált részvételek létrehozását, valótlan 

regisztrációt észleli, illetve a Nyereményjáték szellemével összeférhetetlen vagy azt 

sértő minden más egyéb magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja 

felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.  

 

 A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban 

 vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem 

 vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve 

 egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, 

 kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. 

 

 Szervező jogában áll a Nyereményjáték adatait, feltételeit és időtartamát módosítani, 

 és ezt a www.shopmark.hu internetes oldalon Shopmark Facebook, Instagram oldalon, 

 valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni. 

 Ezen módosítás a közzétételtől számít hatályosnak. A Nyereményjátékban való 

 részvétel minden esetben önkéntes. 

http://www.shopmark.hu/


 Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, 

 valamint, ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a Szervező székhelye szerint 

 illetékes bíróság döntésére bízzák. 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 13. 

EURO-MALL Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság 

 


