
 

Játékszabályzat 

”Babafotó pályázat” 

ELNEVEZÉSŰ JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1.) A Játék szervezője 

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) a 
BABYBONUS.HU Marketing Kft. (Cg.: 09-09-030493; 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 
3. ép. fszt.) által létrehozott BabyBonus nevű Facebook oldalon, 
www.facebook.com/babybonus.hu oldalon meghirdetett „Babafotó pályázat” 
elnevezésű játékban (a továbbiakban: „Játék”) történő részvétel feltételeit, a Játék 
szabályait tartalmazza. 

A Játék szervezője a BABYBONUS.HU Marketing Kft. (a továbbiakban: ”Szervező”). 

2.) A Játékban való részvétel feltételei 

2.1. A Játékban kizárólag Magyarországon lakhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, 18. életévét betöltött deviza belföldi személy (a továbbiakban: ”Játékos”) 
vehet részt, akinek kisbabája a hathónapos életkort a nevezés napján még nem 
töltötte be. 

2.1.1 Játékos lehet az a szülő, aki a www.babybonus.hu oldalon regisztrált a 
garantált ajándékért és a nyereménysorsolásokon való részvételért (a továbbiakban: 
„Weboldal”), 

2.1.2. kedveli a BabyBonus elnevezésű Facebook oldalt 
(www.facebook.com/babybonus.hu), 

2.1.3. és a BabyBonus Facebook oldalának elküldi privát üzenetben a legfeljebb fél 
éves gyermeke fotóját, a baba keresztnevével és születési dátumával (továbbiakban: 
„Kép”). 

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 

2.2. A Játék díjazása 3 kategóriában történik: 

• 0-2 hónapos korosztályban, 

• 3-4 hónapos korosztályban, 

• 5-6 hónapos korosztályban. 

A baba életkora a feltöltés időpontjában érvényes életkor. 

2.3. Egy Játékos 1 (egy) képet tölthet fel a BabyBonus Facebook oldalára. 
Ikergyermekek esetében egy-egy külön Képpel és egy páros képpel lehet indulni. 

2.4. A Játékban való részvétellel és a Kép feltöltésével/elküldésével a Játékos 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Képet a Játékkal összefüggésben a 
BabyBonus Facebook oldalán nyilvánosságra hozza, harmadik személy számára 

hozzáférhetővé tegye. 

2.5. A Játékosok a regisztráció során megadott adataik alapján kerülnek 
azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő problémákért a Szervezőt 
semmilyen felelősség nem terheli. 

2.6. Azok a Játékosok és Pályázatok, amelyek a Játékszabályzat előírásainak nem 
felelnek meg, a Játékból kizárásra kerülnek. 

2.7. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból. 



 

2.8. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül 
kizárja a Játékból azt a Játékost, aki bármely más természetes, jogi személy, vagy 
egyéb jogalany képével vagy személyes adataival visszaél. 

2.9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Játékos által 
megadott adatok valóságtartalmával kapcsolatosan kétely merül fel, úgy kérheti a 
Játékost az érintett adatok valóságának igazolására, ennek hiányában kizárhatja a 
Játékból. 

2.10. A Játékos által feltöltött tartalomért teljes mértékben a Játékos vállalja a 
felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag 
a Játékos viseli. 

2.11. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés 
vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött Pályázattal kapcsolatban 
bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség és az ebből eredő 
következmények kizárólagosan a Játékost terhelik. 

2.12. A Játékban nem vehetnek rész a Szervező dolgozói és mindezen személyek Ptk. 
8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

3.) A Játék időtartama 

3.1. A Játék 2019.07.16-án 13:00 órakor kezdődik és 2019.08.15-én 12:00 óráig tart. 

3.2. A Játék nyerteseinek közzétételére a Játék lezárását követően, legkésőbb 16:00-
ig kerül sor. 

3.3. A közzététel helye: A szervező Facebook oldala 

4.) Moderálás 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját döntése alapján a bármilyen 
nemben sértő, vagy kifogásolható tartalmú Képeket eltávolítsa, valamint az ilyen 
tartalmat feltöltő Játékost kizárja a Játékból. 

5.) Zsűrizés 

5.1. A beküldött érvényes Pályázatok közül minden kategóriában 1-1 (egy-egy) 
nyertes Kép kerül ki győztesen. 

5.2. A Képek a rá érkezett szavazatok, ebben az esetben a Facebook kedvelések 
számának függvényében rangsorolódnak – azaz mindegyik kategóriában a Játék 
időtartama alatt legtöbb kedvelést kapott Kép nyer. 

5.3. A Nyertes kihirdetésekor csak az eredeti, BabyBonus Facebook oldal által 
feltöltött képre érkezett kedvelések számát vesszük figyelembe. – A megosztott képek 
posztjaira érkezett kedvelések nem érvényesek. 

5.3. A 7.1 pont esetén, pótnyertest hirdetünk (A második legtöbb kedvelést kapott 
Kép). 

6.) Nyeremény 

6.1. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra: 

• kategóriánként 1 (egy) darab, 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, (a továbbiakban: 
„Nyeremény”) 

6.2. A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható át. 

6.3. A Szervező a nyertes Játékosokat a BabyBonus Facebook oldalán közzéteszi. A 
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által feltöltött Képet, illetve a gyermek 
nevét és születési idejét nyilvánosan közzéteszi a BabyBonus, amelyhez valamennyi 
Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 



 

7.) Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele 

7.1. A Szervező a nyertes Játékosokat a regisztráció során megadott e-mail címen 
értesíti (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos a info@babybonus.hu e-mail 
címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszaigazolni 
az Értesítést, valamint a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatait (teljes 
név, magyarországi lakcím) egyeztetni. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 
a határidőn belül nem reagál, vagy a kért adatait nem adja meg, úgy a Nyereményre 
a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező pótnyertest jelöl ki. 

7.2. A Nyereményeket a Szervező személyesen juttatja el a nyertes Játékos részére a 
Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A 
Szervező a nyeremények átadását maximum kétszer kíséreli meg, az Értesítés 
Játékos általi visszaigazolásától számított 30 napon belül biztosítja a Szervező az 
átvétel lehetőségét. Ha ezen időtartam alatt a Játékos nem működik közre, s így az 
átadás meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. 

8.) Adózás, költségek 

8.1. A Nyereményekhez tartozó közterheket (adó-, járulékterhek) a nyeremény 
összegén felül, a Szervező fizeti meg, ezen terhek tehát a nyeremény összegét nem 
csökkentik. A Szervezőnek a Nyeremények átadásán és köztehervonzatuk 
kiegyenlítésén kívül a Játékossal szemben további kötelezettsége nincs. A 
Nyeremények kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli. 

9.) Adatvédelem 

9.1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban 
részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

9.1.1. a holnapra történő regisztráció során adatait a Weblapon hirdetett promóció 
adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli, lásd 
https://babybonus.hu/images/pdf/adatkezelesitajekoztato.pdf. 

9.1.2. A BabyBonus Facebook oldalára történő Kép feltöltése önkéntes, a Játék végét 
követően azt csak a Játékos kifejezetten erre irányuló kérése esetén távolítja el a 
Szervező. 

9.2. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy személyes 
adatainak törlését kérje az alábbi e-mail címen: leiratkozas@babybonus.hu. 

9.3. A Játékos tudomásul veszi, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok 
törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi, az a Játékból való kizáráshoz vezet. 

10.) Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide 
értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék 
egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

Az itt nem tárgyalt kérdések vonatkozásában a Szervező adatkezelési tájékoztatóját, 
illetve a PTK. vonatkozó rendelkezéseit szükséges alkalmazni. 

 

Debrecen, 2019.07.16. 

 

BABYBONUS.HU Marketing Kft. 

Szervező 


