Nyereményjáték szabályzat
A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
(továbbiakban Szervező) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék).

A játékban való részvétel feltételei:
1. A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt jelöltet
állítanak, kedvelik a VisitVisegrád Facebook oldalt és megosztják a bejegyzést, illetve elfogadják
jelen szabályzatot. A Játékban való részvétel a szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játékost a Facebookon/Messengeren megadott neve és profilja alapján azonosítjuk be. A
megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékban való részvétel
feltétele a teljes, valósághű Regisztráció, valamint az, hogy a Játékos elfogadja a hivatalos
Játékszabályzatot és Adatvédelmi Nyilatkozatot. A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó
regisztráló, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül és így
nem jogosult a nyeremény átvételére.
3. A regisztrációnak a Játék időtartama alatt meg kell történnie.
4. A nyeremények sorsolásán kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes
feltételeknek megfelel (Játékos):
Magyarországon tartózkodó, nagykorú, természetes személy (korlátozottan cselekvőképes nyertes
esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő
megfelel a játékszabályzatban foglalt feltételeknek);
2020. április 22. napja 08:00 óra és 2020. május 20. napja 23 óra 59 perc között regisztrál a
játékra, ahol a Facebookon/Messengeren megadott neve és profilja alapján azonosítjuk be.
5. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói
6. A Játék időtartama: 2020. április 22. napja 08:00 óra és 2020. május 20. napja 23 óra 59 perc
között.
A sorsolás időpontja: 2020. május 25. 10.00 óra.
A sorsolás helye: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület információs irodája –
Visegrád INFO (2025 Visegrád, Duna-parti út 1.)
7. A nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
A 112 db utalvány, ami a szállodák felajánlása, a beérkezett jelöltek között lesz szétosztva az
Egyesület, továbbá a 8 nyolc szálloda vezetőinek közreműködésével.
A Játék - mely a megosztók között lett meghirdetve - nyereménye összesen 8 darab 2 fő részére
szóló 2 éjszakás tartózkodás a kampányban részt vevő szállodák egyikében.
Az utalvány az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

Thermal Hotel Visegrád****superior
2 éjszaka szállás bőséges büféreggelivel és svédasztalos vacsora a chef ajánlásával Duna
Éttermünkben, valamint a szálloda egyedi fürdő- és wellnessközpontjának használata 2 felnőtt
részére 2 éjszakára:
-

egész évben működő, fűtött külső és belső élményfürdő

-

gyermek- és termálmedencék (32 és 38°C)

-

fűtött szabadtéri úszómedence (20 m)

-

nyári strandmedence napozó terasszal

-

török hangulatú tepidárium és szaunapark korlátlan használata: finn szaunák,
infraszauna, natur szauna, illatos gőz-, és aromakabin, merülő medence,
élményzuhanyok, jégkút, pihenőhelység

-

állandó gyermek, felnőtt és sportanimációs programok

-

gyermek játszóház Visi Mókussal, Xbox Kinect sarok

-

a szálloda fitnesztermének korlátlan használata

-

fürdőköntös bekészítés a szobában

-

szabadtéri parkoló használat

-

vezeték nélküli internet használat (wifi) a szálloda egész területén

-

ÁFA, IFA

Hotel Silvanus****
2 éjszakás meghívás 2 felnőtt részére, Visegrádra, a Hotel Silvanus Standard Premium erdei
szobáinak egyikébe.
Az utalvány tartalmazza a félpanziós ellátást (büféreggeli és vacsora), az uszoda & wellnesscentrum és az internet korlátlan használatát, valamint az áfát.
A Hotel Silvanus Visegrád fölött, a Fellegvár romjainak szomszédságában fekszik, lélegzetelállító
panorámát kínálva Magyarország egyik legszebb természeti kincsére, a Dunakanyarra. Wellness
centrumunkban biztosítjuk a fürdőköpeny és szaunalepedők használatát, garantáljuk a teljes
felüdülést s kikapcsolódást. Fedett és szabadtéri medencénk páratlan kilátást biztosít a
Dunakanyarra. A szaunában, gőzfürdőben, illatos kamrában, sókamrában eltöltött percek nem csak
a lélek, de a test számára is egészséges kényeztetést jelentenek.
Ingyenes kerékpárhasználat.

Hotel Visegrád****
- 2 éjszaka szállás kompletten felszerelt, standard kétágyas erkélyes szobában
- Gazdag büféasztalos reggeli
- Korlátlan wellness részleg használat (finn-, és infra- szaunák, gőzkabin, merülőmedence,
panorámás élmény pezsgőfürdő, fűtött vizű beltéri és nyáron kültéri medence, gyermek pancsoló,
napozó és pihenőkert, kondiszoba)
- 1 x négyfogásos vacsora a szálloda éttermében
- 1 x királyi lakoma a Reneszánsz Étteremben aperitiffel, korlátlan vörös és fehérbor, valamint
alkoholmentes italfogyasztással
- Királyi Palota látogatás vagy Lovagi torna a Salamon-toronyban (amennyiben a szállodában
tartózkodása alatt a lovagi torna program nem kerül megrendezésre, úgy a Királyi Palota
látogatásra invitáljuk Önöket)

Royal Club Hotel Visegrád****superior
- Szállás 2 fő részére 2 éjszakás tartózkodás Superior szobában svédasztalos reggelivel
és vacsorával

- a szálloda wellness részlegének korlátlan használatával: beltéri és kültéri (szezonális) feszített
víztükrű medence, finn és aromaterápiás szauna, kneipp-taposó, himalájai só- szoba,
- fürdőköpeny használat
- WIFI

Patak Park Hotel
- Szállás 2 fő részére 2 éjszakára
- Bőséges büféreggeli és vacsora ínyenc fogásokkal
- Pilisi Parkerdőre néző panorámás jakuzzi és szaunapark használata (szabadtéri fűthető,
fényterápiás jakuzzi, finn és physiotherm infraszauna pazar kilátással), mely akár privát
használatra is kérhető előre egyeztetett időpontban
- Az erdő mélyén kialakított Fitnesz Liget használata 6 helyszínen kialakított fitnesz és kardio
gépekkel, 340 méteres futópályával
- Wifi használat, asztalitenisz és társasjátékok
- Áfa

Hotel Honti
- Két éjszaka 2 fő részére standard erkélyes hotelszobában,
- Bőséges svédasztalos reggeli,
- Romantikus bekészítés a szobában (rózsaszirom, egy üveg pezsgő, csokoládé bon-bon)
- Korlátlan wellness használat (beltéri úszómedence, pezsgőfürdő, infraszauna, finn szauna,
gőzkabin, Fellegvár panorámás szezonális kültéri medence)
- Ingyenes wifi, társasjátokok, asztalitenisz, csocsó asztal
- Ingyenes parkoló

Vár Hotel Kastélyszálló
- Szállás 2 fő részére, 2 éjszakára, félpanziós ellátással
A közvetlenül a Duna mellett épült egykori vadászkastélyban műholdas TV-vel és minibárral
felszerelt, kényelmes szobákkal várjuk vendégeinket.
A Vár Hotel Kastélyszálló ingyenes Wi-Fi-t és díjmentes őrzött parkolót kínál.
A szálloda kertjében grillezési lehetőség és napozóterasz kínál kellemes kikapcsolódást.
Az ingyenesen használható wellnessrészlegben szauna, merülőmedence és szabadtéri pezsgőfürdő
áll vendégeink rendelkezésre.
Az étteremben hagyományos magyar specialitásokat és nemzetközi ételeket fogyaszthatnak a
vendégeink. Egyedi igényeket is kiszolgálunk.

Butikhotel Visegrád
- 2 éjszaka szállás 2 fő részére kompletten felszerelt kétágyas, erkélyes szobában (TV, szobaszéf,
minibár, WiFi)

- Korlátlan wellness használat (pezsgőfürdő, finn szauna, pihenőágyak)
- Büféasztalos reggeli
- Wellness törölköző, fürdőköntös díjmentes használata
- Szabadtéri parkolóhasználat
- Idegenforgalmi adó

8. A nyertes a nyereményt legkésőbb 2021. december 20-ig használhatja fel, kivéve kiemelt
időszakok, ünnepek, az adott szálloda szabad szobakapacitása függvényében. A nyeremény
felhasználása előtt a tartózkodás időpontját előzetesen egyeztetni kell az adott szálloda
értékesítésével. A Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy a nyertes által választott
időpontban adott szálláshely szabad szállodakapacitással rendelkezik-e.
9. A nyeremény készpénzre nem váltható, a nyereményről kiállított utalvány kiállítás után nem
módosítható, készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyeremény felhasználási időpontjának meghosszabbítása nem lehetséges.
10. A nyertest a Szervező a Messengeren értesíti. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre
válaszol, a nyereményről kiállított utalványt a Szervező a leegyeztetett e-mailcímre, e-mail útján
küldi meg a Játékosnak. Amennyiben a nyertes a Messengeren történő értesítésre 2 munkanapon
belül nem válaszol, a Szervező ismételt értesítést küld. Ha a nyertes az ismételt értesítésre 2
munkanapon belül nem válaszol, tartaléknyertes sorsolására kerül sor. Amennyiben a
tartaléknyertes 2 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt értesítőt küld részére.
Abban az esetben, ha a pótnyertes sem jelentkezik, további tartalék nyertes kisorsolására nem
kerül sor.
11. Minden játékos csak egyszeri regisztrációval vesz részt a nyereményjátékban.
12. A Játékos a regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt
valamennyi feltételt, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze, vagy
megszüntesse a Játékot előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén.
14. A Játék szabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes értesítése nélkül.

Visegrád, 2020. április 22.

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
szervező

