
JÁTÉKSZABÁLY 

A LOVE Szalon Budapest (képv.: Arany-Mátka Bt., továbbiakban: Játékszervező) által hirdetett 

Nyereményjátékok játékszabálya, mely hatályos 2022. szeptember 17. napjától a(z utolsó) nyertes 

kihirdetéséig. 

A Játékban való részvétel a Résztvevő saját választása, a Játékban való részvétellel Résztvevő 

elfogadja a Játékszabályokat és a LOVE Szalon Adatkezelési Szabályzatát (https://love-

eskuvo.hu/adatkezelesi-tajekoztato).  

Játékban való részvételre felhívás 

Játékszervező alkalmanként Játékban való részvételre felhívó bejegyzést tesz közzé Játékszervező 

Facebook oldalán (https://www.facebook.com/loveszalon). 

A Játékba kerülés szabálya 

A Játékba kerülés feltétele a LOVE Szalonban történő esküvői ruha lefoglalása, a Játékban való 

részvételre felhívó bejegyzésben meghatározott időintervallumban. A Játékba kerüléshez 

Résztvevőnek a Játékban való részvételre felhívó bejegyzés tartalma szerint kell eljárnia, miszerint 

Játékszervező által meghatározott módon lefoglalja esküvői ruháját a LOVE Szalonban, a foglalót 

megfizeti, továbbá nevezését a Játékszervező által meghatározott adatokat feltüntetve, offline 

módon egy gyűjtőurnába dobja. Résztvevő a ruha lefoglalásának, a foglaló megfizetésének és a 

nevezés leadásának együttes teljesítése esetén nyer jogot arra, hogy kisorsolják a meghatározott 

Nyereményre. 

A sorsolás menete 

Játékszervező a Játékban való részvételre felhívó bejegyzésben meghatározott időpontban lezárja 

a Játékba kerülést. A Játékba kerülés lezárása után nincs lehetőség a Játékba kerülésre, még a 

Játékban való részvételre felhívó bejegyzésben meghatározott feladatok utólagos teljesítése esetén 

sem. A Játékba kerülés lezárása után Játékszervező sorsolással, élő bejelentkezéssel (videóban) 

véletlenszerűen választja ki a Nyertest. 

Nyertes értesítése és kihirdetése 

Nyertes értesítése és kihirdetése a nevezésen megadott e-mail címen és/vagy telefonon történik. 

Nyertes Facebook profilját a Játék eredményhirdetésének bejegyzésében Játékszervező megjelöli 

(bejelöli). A Játék az utolsó Nyertes kihirdetésével véget ér. 

A Nyeremény átadása 

A Nyeremény átadására Játékszervező által meghatározott helyen és időben kerül sor. A 

Nyereményt Játékszervező a Nyertesnek vagy Nyerteseknek személyesen adja át. Nyertesnek vagy 

Nyerteseknek a Nyeremény átvételekor személyazonosságukat igazolniuk kell fényképes 

igazolvánnyal, a fényképes igazolványon szereplő névnek meg kell egyeznie a nevezéskor leadott 

cetlin feltüntetett névvel. Amennyiben Nyertes a nevezés során valódi nevétől eltérő nevet használ, 

a Nyeremény átvételekor hitelt érdemlően kell igazolnia, hogy valóban jogosult a Nyeremény 

átvételére. 



Adatvédelmi melléklet 

Játékszervező a sorsolás pillanatáig tárolja és a Nyertes értesítésekor kapcsolatfelvétel céljából 

kezeli Résztvevők személyes adatait, semmilyen formában nem tárolja és nem kezeli a Résztvevők 

Facebook profilján megosztott információit.  

Nyertes vagy Nyertesek személyazonosításának érdekében a személyi igazolványt 

szemrevételezéssel ellenőrzi Játékszervező.  


