
I. A játék szervezője: 

  

A „#BockNyár Instagram nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban 

„Játék”) Szervezője a Bock Borászat Kft. (7773 Villány, Batthyányi u. 15.)megbízásából 

pedig a Publicity Aim Kft. (1095 Budapest, Mester  u.8 3.)továbbiakban „Lebonyolító”, látja 

el a Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 

feladatokat. 

  

II. A játékban történő részvétel feltétele: 

  

2.1. A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. 

életévét betöltött, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 2.6. pontban 

meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen és saját Instagram profillal (a 

továbbiakban: ”Profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban:”Játékos”) vehet részt, 

aki a Játék 5. pontjában meghatározott időtartama alatta www.instagram.com  domain alatti 

weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található ”bock_estate” elnevezésű rajongói oldalon (a 

továbbiakban: ”Rajongói oldal”) közzétett „#BockNyár Instagram nyereményjáték” elnevezésű 

Instagram Játékban részt vesz, és ezzel elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: 

,,Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt. 

  

2.2 Azok a Pályázatok, melyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem 

felelnek meg, illetőleg nem illeszkednek a Bock márkához a Játékból automatikusan kizárásra, 

míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 

  

2.3 A Játékosok kizárólag a saját Profiljukkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos 

nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, 

Profilhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező minden nemű 

felelősséget kizár. 

  

2.4 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi,hogy a Játék tartalma, teljesítménye, 

üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és 

ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például 

(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a 

biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó 

mindennemű felelősséget kizár. 

  

2.5 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése miatt 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. Szintén kizárásra 

kerül az a Játékos is, aki esetében szabálytalanság gyanúja merül fel, pl. like vásárlás során. 

  

2.6 A Játékból ki vannak zárva a Publicity Aim Kft., a Bock Borászat Kft. dolgozói, továbbá a 

Játék szervezésében résztvevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ 

(b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

  

III. A Játék menete: 

http://www.instagram.com/


  

A Játékos a Szervező Instagram vállalati oldalának 2.1.pontban leírtak szerinti elérését követően, 

majd annak megjelölésével („követés”gomb) a bock_estate nevű Instagram profiljára jut, ahol a 

„Játék” felhívását olvashatja. A játék keretében a felhasználók a saját készítésű fotóikat tölthetik 

fel a saját Instagram profiljukra. Fontos, hogy a képeken egy Bock rozé vagy fehérbor 

szerepeljen a nyári évszakra jellemző környezetben. A feltöltött fotók közül, amelyek a 

legnépszerűbbek, azok között 2016. július 6-án12:00-kor eredményt hirdetünk. 

  

A játék 2016. július 6. 12:00 óráig tart, az ez után feltöltött fotókat nem áll módunkban elfogadni. 

  

A játékban egy felhasználó maximum egy képpel nevezhet. A képek formátuma JPGlehet, 

maximum 1 megabyte méretben. A felhasználók a játékban történő részvételükkel teljes körű 

felelősséget vállalnak, hogy az általuk feltöltött képek semmilyen módon nem sértik harmadik 

személyek szerzői, vagy egyéb jogait.  

  

IV. A jelentkezés módja:   

  

4.1. Jelentkezni a 2016. július 6. 12:00-ig a bock_estate Instagram oldalára feltöltött képekkel 

lehet. Figyelem a képeket a Játékos saját Instagram profiljára kell feltöltenie. 

  

4.2 A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó regisztráló, és a játékszabály feltételeit nem 

teljesítő Játékos a játékból kizárásra kerül, és az általa beküldött fotók a Játék végeredményébe 

nem számítanak bele. A lájkok vásárlása, cseréje, valamint az ilyen jellegű oldalakon való 

lájkgyűjtés a játékszabályok megszegésével automatikus kizárást von maga után, ami a pályázó 

összes beküldött anyagára vonatkozik 

  

V.A Játék időtartama: 

  

A Játék 2016. június 08. 17:00:00-tól 2016. július 6.12:00-ig az interneten zajlik a 

www.instagram.com oldalon lévő bock_estate rajongói oldalon. A Játék befejezését követően 

érkezett pályázatok a Játékban nem vesznek részt, azok a fotók, amelyek 2016. július 6-a12:00 

után kerülnek rögzítésre. 

  

VI. A szavazás menete: 

  

A Játékos saját Instagram profiljára tölti fel a III. pont  kritériumainak megfelelő képet . A fotó 

leírásban használja a #BockNyár hashtaget. A három legtöbbet kedvelt fotó díjazásban részesül.  

 

VII. A verseny díjazása: 

  
2016. július 6. 12:00-ig a három legnépszerűbb képet feltöltő Játékos, egy hat palackot 

tartalmazó frissítő Bock borválogatást díjazzuk (Bock Hárslevelű, Bock Olaszrizling, Bock Fanni 

Gyöngyöző fehérbor, Bock Rosé Cuvée, Bock Kékfrankos Rosé, Bock Fanni Gyönyöző Rosébor)kap. A 

verseny további Játékosai között hat palack Bock bort sorsolunk ki.  

  

  



A nyertes a Instagramon kap értesítőt, levélformájában a „Lebonyolítótól” a nyereményről.  

A nyeremény átvételének feltétele az érvényes személyigazolvány bemutatása. 

  

  

Adatvédelem, vegyes rendelkezések 

  

1.1 A Játékos a Pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az 

általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozó a Játék 

lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését, feldolgozását a Szervező 

végzi.  

  

1.2 Azok, akik Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 

hogy: 

a) nyertesség esetén nevüket, életkorukat és e-mail címüket a Szervező minden további feltétel 

és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja. 

b) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 

rendelkezését. 

c) azzal, hogy a Játékos a nevét, és e-mail címét tartalmazó Pályázatát a megadott címre elküldi, 

kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és 

azokat a Szervező –esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további 

ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját 

marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és 

lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és 

közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. A Játékos e-mail címe megadásával 

hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy 

azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a Játékos, aki nem 

kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a 

nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő címen: Publicity 

Aim Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester u.83.) Az adatbázis harmadik félnek nem kerül 

átadásra. 

  

1.3 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy 

tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az 

alábbi címeken: Publicity Aim Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester u.3.) Ezen kívül a Játékost 

megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 

  

1.4 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Instagram által, illetve semmilyen tekintetben 

nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Instagram részére, hanem a 

Szervező részére történik. A szolgáltatott adatok kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kerülnek 

felhasználásra.   

  

II. Felelősség 



  

2.1 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com 

weboldalt,illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát 

amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves 

rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb.illetően, úgy 

ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

  

2.2. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amelyidőtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,   megtesz 

minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 

megszüntesse. 

  

2.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor 

megváltoztathassa. 

  

2.4 A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék 

részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. 

  

2.5 A jelen játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen játékszabályzat 

alkalmazására, értelmezésére,illetve a jelen játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a 

játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra. 

  

2.6 Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentősmértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül 

fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot 

szüneteltesse, vagy törölje. 

  

Budapest, 2016. június 08. 

Publicity Aim Kft., a Bock Borászat Kft. kommunikációsügynöksége 
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