
Részvételi és játékszabályzat – Instagram fotóverseny 

1.  A Fővárosi Állat- és Növénykert (székhelye: 1146 Budapest, ÁllatkerC körút 6-12.) által 
szervezeH nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag olyan természetes személy vehet 
részt, aki nem esik a 9. és 12. pontban meghatározoH kizárt személyek körébe (továbbiakban: 
Játékos). 

A Játékos úgy vehet részt a Játékban, ha a 2. pontban meghatározoH időtartam alaH a saját, 
személyes Instagram oldalára feltölt egy a BudapesC Állatkertben sajátkezűleg készíteH képet és a 
képen megjelöli a Fővárosi Állat- és Növénykertet (@zoobudapest). 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és játékszabályzat automaCkus elfogadását 
jelenC. 

2. A Játék 2022. augusztus 6-én 10.00 kezdődik és augusztus 7-én 23.59 órakor zárul.  

3. A JÁTÉK MENETE: 

A Játékosok 2022. augusztus 06. és augusztus 7. közöH látogatás tesznek a Fővárosi Állat- és 
Növénykertben, a látogatás során fényképet készítenek, amelyen felismerhető az Állatkert, mint 
környezet. Az elkészült fényképet a Játékos feltölC a személyes Instagram fiókjába, a képen pedig 
megjelöli a Fővárosi Állat- és Növénykertet - @zoobudapest felhasználónéven és  #zoobudapest 
hashtaggel.  
A megjelölt képek közül a Szervező által kijelölt állatkerC zsűri fog 5 képet kiválasztani nyertesként. 
A nyertes képet feltöltő Játékost üzenetben értesíC az Szervező. Az értesítésre visszajelezni a 
játékosok az értesítésben olvasható email címen tudnak. Az email címre küldöH visszajelzésben a 
Játékosnak meg kell adnia az email címét, a teljes nevét és a postacímét, ahova az szervező a 
nyereményt postázni tudja.  

A nyereményjátékban a Játékosok ingyenesen vehetnek részt.  

4. A Játék során a Szervező összesen 5 darab nyertest választ ki. A nyerteseket a Szervező a legjobb 
képek feltöltői közül választja ki. A Szervező összesen 1 pótnyertest is kihirdet, szükség esetén. 

A nyereménycsomag tartalma: 1 db feszCvál kulacs, 1 db baseball sapka, 1 db napszemüveg, 1  db 
vászonszatyor 

A nyeremény nem váltható készpénzre. 

A kihirdetés időpontja: 2022.augusztus 10.   

5. A Szervező a jelen Részvételi és játékszabályzat alapján ellenőrzi a kihirdeteH Játékos 
nyereményre való jogosultságát. Amennyiben a kihirdeteH Játékos nem felel meg jelen szabályzat 
bármely pontjának, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átadását megtagadja. 

A Szervező a kihirdetést követő 15 napon belül felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel a Játék során 
megadoH e-mail-címükön, és egyeztet velük a nyeremény átadásáról. A nyertes tudomásul veszi, 
hogy ha 8 napon belül nem válaszol a neki küldöH e-mailre, akkor nyereményre való jogosultsága 
megszűnik, és a Szervező a pótnyertesekkel veszi fel a kapcsolatot. 

A Szervező nem vállalja a felelősséget azért, ha a Játékost kár éri abból eredően, hogy a Játékos 
hibás adatokat szolgáltat (pl. nem létező e-mail-címet ad meg, elírja a nevét vagy a címét, téves 
vagy valótlan adatokat ad meg). A nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, 
illetve az átadás során keletkezeH károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 



Amennyiben a nyeremény kézbesítése sikertelen (a küldemény visszaküldésre kerül a Szervező 
részére, a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át), a nyertes nyereményre való jogosultsága 
megszűnik, nyereményét a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheC. 

Ha a nyertes cselekvőképességében korlátozoH, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával 
együH jogosult. Ha a nyertes cselekvőképtelen, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 
valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka 
jogosult. 

6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárhatók azok a Játékosok, akik a Játék 
szellemével ellentétes magatartást tanúsítva vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy nyerési 
esélyeiket megtévesztő magatartásuk révén megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek – 
például, de nem kizárólag – azok, akik valótlan adatokkal vagy több e-mail-címmel vesznek részt a 
Játékban abból a célból, hogy Csztességtelenül növeljék saját nyerési esélyeiket. 

A jelen pontban meghatározoH, Csztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok 
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek 
okoztak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost indoklás nélkül kizárja, vagy 
megtagadja a nyeremény átadását.  

7. A Játékban való részvételével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék teljesítménye, üzenet- és 
adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből 
következően ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívül álló tényező, mint 
például (de nem kizárólagosan) kapcsolaC hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a 
hálózaC kapcsolat biztonsága. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az e bekezdésben 
írtakból fakadó hibákért, problémákért.  

8. A nyereményt terhelő személyijövedelemadó- és egyéb járulékfizetési kötelezeHséget a 
Szervező viseli a postai költséggel együH.  

9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezeH 
nyereményjátékából azt, aki a Szervező által szervezeH bármely nyereményjátékban csalást/
hamisítást követ el.  
 
10. A Szervező a Játékos által megadoH adatokat kizárólag a Játékos azonosításához és a 
kapcsolaHartáshoz használja fel. A Szervező a birtokába került személyes adatokat más, harmadik 
félnek nem adja át. A Szervező az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
rendeletében (GDPR) foglaltak szerint kezeli a nyertesek adatait, a nyereményre, valamint a 
nyeremények nyertesekhez történő eljuHatására vonatkozó adatokat. 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, bármikor indoklás 
nélkül kérheC adatainak törlését a nyilvántartásból a következő címen: info@zoobudapest.com. A 
Játékos ugyanezen az e-mail-címen kérheC adatai helyesbítését is. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy: 

amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi és 
játékszabályzat 3. pontjában megjelölt adatait, vagy azok törlését kéri a nyeremény átadását 
megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint 

amennyiben a jogszabályok a Szervező részére kötelező adatkezelést írnak elő, a Játékos által kért 
törlésnek a Szervező csak a kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok 
feldolgozását a Szervező végzi.  

11. Ezt a Játékot a Szervező nem a Meta szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve 
együHműködésével bonyolítja le. Az adatok, melyeket a Játékos megad a Játékban, nem a 
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Facebook, hanem a Játék Szervezőjének adatbázisába kerülnek, és a 10. pontban meghatározoH 
módon kerülnek felhasználásra.  

12. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő minden egyéb 
harmadik fél dolgozói és mindezen személyeknek a Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározoH közeli 
hozzátartozói. 

13. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező 
felfüggeszC vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg Fővárosi Állat- és 
Növénykert Facebook/Instagram-üzenőfalán.  

14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Részvételi és játékszabályzatot indokolt esetben bármikor 
megváltoztassa. 

Budapest, 2022. augusztus 6. 

Fővárosi Állat- és Növénykert
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