JÁTÉKLEÍRÁS
A játék szervezője:
Eleven Events Kft.
1086 Budapest, Magdolna utca 6/b.
Adószám: 23899454-2-42
Az utazás szervezője:
Web Vacation Utazási Iroda Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 97.
Adószám: 23899454-2-42
Együttműködő partner:
6x6 Taxi Kft.
1116 Budapest, Kondorosi út 2/a.
Adószám: 10838947-2-43
JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Szervező játékot hirdet a 6x6 Taxi Facebook oldalán az oldal felhasználói számára No
Signal Party Sítábor Fotóverseny címmel.
A játék időtartama: 2014.11.27. – 2015.01.15. éjfél
A JÁTÉK MENETE
A játékosok 3 fős csapatokat alakítanak. A csapattagok közül egynek fel kell töltenie 1 db
saját tulajdonukat képező önarcképet, amelyen mindhárman láthatóak és a háttérben
látszik a No Signal Party Sítábor és a 6x6 Taxi közös matricája.
A fényképet a 6x6 Taxi Facebook oldalára kell feltölteni:
https://www.facebook.com/6x6taxi
A fénykép mellett a postban az alábbi szövegnek kell szerepelni, de ez egyéb szöveggel
kiegészíthető:
„6x6 Taxival a No Signal-ra! https://www.facebook.com/events/470458993093813/ „
A szövegben a „No Signal” szót (Facebook oldalát) hivatkozással együtt kell megjeleníteni
(https://www.facebook.com/nosignalcamp )!
A fényképen mindhárom nevező játékost be kell tag-elni.
A fényképre szavazatokat kell gyűjteni. A nyertesek a 3 legtöbb szavazatot kapott fénykép
feltöltői közül kerülnek ki (minimum 150 szavazat szükséges). A Szervezője fenntartja a
jogot a nevezők kizárására amennyiben a kép nem felel meg Szervező által képviselt
irányelveknek. A szavazásban részt vehet minden regisztrált Facebook felhasználó.
A szavazás időtartama: 2014.11.27 – 2015.01.14. éjfél

NYEREMÉNY
A fődíj a 3 legtöbb szavazatot kapott csapat között kerül kisorsolásra 2014.12.23-án
éjfélkor (a szavazás határideje 2014.12.22. éjfél).
I. díj: 3 fő részére a 6x6 Taxi átvállalja az utazás költségeit, és kiutaztatja a
nyerteseket 6x6 Taxival a 2015.01.31-02.07-ig tartó No Signal Party Sítáborba
(a nyeremény nem tartalmazza a szállást és a síbérletet a 3 fő részére)
II. díj: fejenként 4 000 Ft értékű taxiutalvány a 6x6 Taxi jóvoltából
III. díj: fejenként 2 000 Ft értékű taxiutalvány a 6x6 Taxi jóvoltából
KIK VEHETNEK RÉSZT A JÁTÉKBAN?
16-28 éves kor közötti személyekből álló 3 fős csapatok vehetnek részt a játékban, az egyik
csapattag által a csapattagokat ábrázoló kép feltöltésével nevezve.
EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK
1. A nyeremény készpénzre nem váltható.
2. Az Eleven Events Kft. fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve
kiegészítésére.
3. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható.
4. A játékosok a fénykép feltöltésével a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi
feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
5. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei semmiféle felelősséget nem vállalnak
bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a Játékosokat ért
veszteségekért.
6. A fénykép feltöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati
torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező
és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
8. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik
a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem
létező személyeket tartalmazó Facebook profillal, vagy hamis, vagy hamisított
csomagolással vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a
sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult
személyek, akik a nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket
és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési

esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek
továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal, hamis vagy
hamisított termékcsomagolással, kódokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni
minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy
Lebonyolítóknak okoztak.
8. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció,
jogosulatlan feltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a
Weboldal, illetve a Facebook rajongói oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű
illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a
Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött kódjait
részben vagy egészben töröljék.

