
Elviszünk a Kálnica Bike parkba nyereményjáték részvételi szabályzat

Az „Elviszünk a Kálnica Bike Parkba” hivatalos részvételi szabályzata

1. A játék szervezője a Bike Logistics Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Gyógyszertár utca 55.
Adószám: 23855715-2-41, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A játékban való részvétel: A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel
rendelkező, 18. évét betöltött természetes személy, aki ellátogat a Szervező „Rock Machine
Roadshow” keretében valamely rendezvényére, és ott kerékpárt tesztel. A versenyben való
részvétel feltétele a versenyző nevének, címének és telefonszámának megadása a lehetséges
nyeremény gondtalan egyeztetése érdekében.

3. A játék időpontjai és időtartama
A játékra jelentkezni a https://bikelogistics.hu/rock-machine-road-show/ oldalon megadott
helyszíneken, a megadott napokon, a rendezvények időtartama alatt lehetséges. A játékban
való részvétel feltétele, hogy a fenti rendezvényeken való részvétel, illetve a szervező által
biztosított teszt kerékpárok kipróbálása. Egy-egy időpontban megrendezésre kerülő
tesztnapon egy játékos annyiszor iratkozhat fel, ahány kerékpárt tesztelt.

4. A sorsolás lebonyolítása: A sorsolás a szervező telephelyén történik, június 20-án, a
random.org programmal, 1 db pótnyertes kihúzásával.

5. Nyeremények: A szervező által biztosított nyeremény 1 db részvételi jegy a 2017. július 14-
én, a Kálnica Bike parkban megrendezésre kerülő, zártkörű Rock Machine és Superior
sajtónapra. A részvételi jegy tartalmazza a nyertes utazását Budapestről, vagy a Budapest-
Tatabánya-Komárom-Kalános, vagy Budapest-Tatabánya-Győr-Kalános útvonalakon történő
becsatlakozási lehetőséggel, a Kálnica Bike parkba történő belépést, a 2018-as Rock Machine
és Superior modellek tesztelési lehetőségét, illetve egy ebédet.

6. A nyertesek értesítése, pótnyertesek
A szervező a sorsolás napján megkísérli telefonon illetve e-mail-ben értesíteni a nyertest,
mindkét csatornán 2 alkalommal. Amennyiben a szervező megkeresésére a megkeresés
időpontjától számított 1 hétig nem érkezik válasz, az illető elveszíti jogosultságát a
nyereményre, és a nyertes helyére pótnyertes lép, a szervező megkísérli elérni a pótnyertest,
a fentiek szerint.
A nyeremény sem készpénzre, sem más termékekre nem váltható át, illetve át nem
ruházható.

7. Egyéb rendelkezések:

A Kálnica Bike parkban történő tesztelésen mindenki saját felelősségére vesz részt. A
tesztelésen bukósisak viselése kötelező!



Adatkezelési nyilatkozat
A Játékos hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a játék
lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
bizalmasan kezeli. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, illetve
nem hozza nyilvánosságra.
A nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a
https://bikelogistics.hu/elviszunk-a-kalnica-bike-parkba/ oldalon.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékosok
által megadott elérhetőségek hiányosságáért vagy hibájáért a Szervező semmiféle
felelősséget nem vállal. Amennyiben a Játékos nem a saját adatait adja meg a Játékhoz, a
Játék kezdete előtt kérje az adatok (cím, telefonszám, egyéb) tulajdonosának hozzájárulását.
Szervezőt és megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség.


