
*Párbeszéd, sötétben nyereményjáték* szabályzat 
 

1. A nyereményjáték szervezője  

A nyereményjáték szervezője a Hírös Agóra Nonprofit Kft. (Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák 

Ferenc tér 1.; Adószám: 14994472-2-03), a továbbiakban Szervező.  

 

2. A Játékban való részvétel feltételei  

A Szervező által üzemeltetett, Hírös Agóra Kulturális Központ hivatalos Facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/HirosAgora/) indított nyereményjátékban való részvétel feltétele, 

hogy a Facebook Felhasználó (továbbiakban Felhasználó) a Hírös Agóra Kulturális Központ 

facebook oldalán a nyereményjáték céljából közzétett posztban megadott feladatot teljesítse, 

és HOZZÁSZÓLÁS formájában a szervezővel megossza. A játékban való részvétellel a 

játékszabályzatot elfogadja! 
 

A nyereményjátékban való részvétel ingyenes.  

Amennyiben szeretné, a Felhasználó megoszthatja a nyereményjáték keretében közzétett 

bejegyzést saját idővonalán, de ez nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, és 

nyerési esélyeit sem növelheti ez által.  

 

 

A Felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják 

a nyereményjáték alakulását. A játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Felhasználó a 

nyereményjátékból azonnal kizárásra kerül. 

 

 

3. A nyereményjáték neve  

*** Párbeszéd, sötétben nyereményjáték ***  

 

4. A nyereményjáték időtartama  

2021.09.14. kedd – 2021. 09.21. kedd 12 óráig. 

 

5. A nyereményjáték leírása 

A nyereményjáték keretében megosztott bejegyzésben szerepel a Szervező játékfelhívása:  

 

„Fotózd le belépőjegyed, és töltsd fel a játékfelhívás bejegyzéséhez hozzászólásban!” 

 

A sorsoláson csak a 2021. szeptember 20-i Párbeszéd, sötétben című előadásra szóló 

belépőjegyek vesznek rész. 

Egy belépőjegy egyszer vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, hogy hány felhasználó 

töltötte fel! 

Egy felhasználó egy belépőjeggyel vehet részt a sorsoláson! 

Egy felhasználó egyszer vesz részt a sorsolásban, független attól, hogy hányszor küldte be 

helyes válaszát! 

 

A bejegyzésben kiírt határidő után beérkezett hozzászólások nem szerepelnek az adott kérdés 

nyereménysorsolásában! 

 

A Hozzászólók közül sorsolás útján kerül kiválasztásra 5 fő. 

 

 

https://www.facebook.com/HirosAgora/


6. Nyereménysorsolás módja  

A nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra a ‘Facebook nyertes’ sorsoló program 

segítségével. www.facebooknyertes.com 

 

7. Nyeremény 

Ajándékutalvány a Párbeszéd, sötétben című előadásra váltott jegy ellenértékének megfelelő 

összegben, mely beváltható a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ előadásaira. 

 

8. Nyereménysorsolás időpontja 

 

2021. szeptember 21. kedd 

 

10. A nyertes kihirdetése, értesítése  

A Szervező a nyertes nevét a sorsolás napján a Facebook oldalán közzéteszi, illetve a nyertessel 

privát üzenetben felveszi a kapcsolatot a nyereményátvétel egyeztetése céljából.  

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes saját figyelmetlensége miatt 

nem értesül a nyeremény híréről.  

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 3 napon belül, akkor a nyeremény jogosultság elvész.  

 

11. Nyeremény kézbesítése  

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel privát messenger üzenetben egyezteti a 

Szervező. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben 

ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem 

vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.  

 

12. Kizárások  

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Hírös Agóra Nonprofit Kft. munkatársai és 

hozzátartozói. 

 

13. Egyéb rendelkezések  

A nyeremény készpénzre nem váltható.  

A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.  

A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben 

nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a Hírös Agóra Nonprofit Kft. Facebook 

oldalán és honlapján. Amennyiben nem járul hozzá a közzétételhez azt írásban köteles jelezni. 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának 

lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.  

 

A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak.  

 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

Kecskemét, 2021.09.14 
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