
HALOTT PÉNZ 15 JUBILEUMI NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
 

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári 
sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01 10-049598, adószáma: 26189905-2-41, a továbbiakban: „Szervező”), 
mint a 2019. évi VOLT Fesztivál szervezője, a az alábbiakban tájékoztatja a résztvevőket a 2019. évi 
Telekom VOLT Fesztivál (2019. június 26-29., Sopron) (a továbbiakban: „VOLT Fesztivál”) hivatalos 
weboldalán, a www.volt.hu weboldalon, a https://www.facebook.com/VOLTFesztival/ hivatalos 
Facebook oldalon hirdetett és az Instagramon keresztül lebonyolított nyereményjáték (a 
továbbiakban: „Játék”) részleteiről. 
 
A JÁTÉK  
 
A Halott Pénz nevű formáció idén ünnepeli fennállásának 15 éves évfordulóját, ezért a Szervező és a 
zenekar egy játék keretében karszalagokat és a jelen szabályzatban foglalt főnyereményt sorolja ki a 
játékosok között (bővebben lásd. a nyereményeknél leírtakat). 
 
A JÁTÉK IDŐTARTAMA  
 
A Játék kezdete: 2019. május 17. 17:00  
A Játék vége: 2019. június 22. 23:59  
 
A JÁTÉKSZABÁLYOK, A JÁTÉK LEÍRÁSA 
 
A Halott Pénz zenekar minden tagjáról (7 személy) egy-egy, Márkról három, és Dávidról kettő, így 
összesen a tagokról 10 darab ember méretű bábu készül. Ezek a bábuk először a Budapest Parkban 
(1095 Budapest, Soroksári út 60.)  kerülnek kiállításra a Halott Pénz koncertjén 17:00 órától.  

Ekkor kezdődik el a Játék! A játékosoknak ezekkel a bábukkal kell közös fotót készíteni és nyilvános 
bejegyzésként kitenni saját, nyilvános Instagram oldalukra az alábbi hashtagekkel: #halottpenz15 
#TelekomVOLTfesztival. Egy játékos bármennyiképet feltölthet a Játék keretében, de ugyanazt a képet 
nem oszthatja meg kétszer, és csak egyetlen képpel lehet jogosult a nyereményre. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bábukkal közös fotón kizárólag az Instagram fiók felhasználója 
szerepelhet, akinek Instagramján a kép megosztásra kerül, más személy nem!  

A Szervező a Játék időtartama alatt néhány ilyen nyilvánosan közzétett fotót kommunikációs célra fel 
kíván használni hivatalos weboldalán, illetve Facebook oldalán (lásd. fent), valamint a Halott Pénz a 
saját Facebook, illetve Instagram oldalán. (A fotók kiválasztása nem jelent egyértelműen nyereményre 
való jogosultságot.) Az így felhasználni kívánt fotók jogosultjaival a Szervező Instagramon veszi fel a 
kapcsolatot és kéri hozzájárulásukat a felhasználáshoz. /A Szervező és a Halott Pénz Facebook, illetve 
Instagram oldal kezelője önálló adatkezelők./ 

A bábuk ezután párosával minden vasárnap este más üzlethelyiségbe kerülnek majd, így tehát minden 
hétfőn országszerte fognak megjelenni 5 különböző helyen Budapest, illetve az ország más pontjain. A 
Szervező minden hétfőn a VOLT Fesztivál hivatalos weboldalán, a www.volt.hu oldalon, a 
https://www.facebook.com/VOLTFesztival/ hivatalos Facebook oldalán bejelenti, hogy a játékosok 
éppen hol találják meg a bábukat, akikkel továbbra is, a Játék teljes időtartama alatt, a fent leírt módon 
készíthetnek és oszthatnak meg fotókat. 

Az összes bábu legutoljára 2019. június 22-én kerül kiállításra a siófoki Plázson a Halott Pénz 
koncertjén, ekkor lesz a Játékosoknak alkalmuk utoljára közös fotót készíteni velük. 

A bábukkal való fotózkodást a Szervező a Budapest Parkban, illetve a Siófok Plázson tartott Halott Pénz 
koncertek idejére kihelyezett fotóautomatákkal segíti. A fotóautomatáknál szintén bábuk találhatók 
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majd, így a játékosok tudnak velük közös képeket készíteni, amely képeket az automata az általuk 
megadott e-mail címre továbbít (a fotóautomaták részletes működéséről, adatkezelési tájékoztatójáról 
a helyszínen olvashatsz). 

 
A JÁTÉKBAN RÉSZVÉTELRE JOGOSULTAK 
 
A Játékban azok vehetnek részt, akik a „JÁTÉKSZABÁLYOK, A JÁTÉK LEÍRÁSA” fejezetben foglaltak 
szerint saját Instagram profiljukkal készítik el és töltik fel a bábukkal a szabályoknak megfelelő képet. 
 
A Játéban történő részvétel hozzájárulásnak minősül, amellyel a játékos hozzájárul a megadott 
személyes adatai Játékban történő, a jelen Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató szerinti 
kezeléséhez is.  
 
Az a játékos aki – a részvételi feltételek elfogadásának és a nyeremény átvételének időpontjában – 
korlátozottan cselekvőképes személynek (lásd. gyermek, kiskorú) minősül, a játékban való részvételre, 
a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, 
valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra (16 éven aluliak) csak a 
törvényes képviselőjével együtt jogosult. 
 
A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk 
viselik. Az adatok helytállóságát a Játék során vagy azt követően a Szervezőnek nem áll módjában 
ellenőrizni, ahogyan a Szervező nem felel a feltört, törölt Instagram fiókokért sem, ezért ezzel 
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost 
terheli.  
 
Az Instagram profil vagy a Játék során feltöltött kép játékos általi törlése szintén a hozzájárulás 
visszavonásának minősül. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a Játékban való 
részvétellel kapcsolatban a Játékban történő sorsoláshoz, a nyeremény átadásához megadott 
hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása előtt történik, a 
sorsolásban a játékos nem vesz részt, illetve a nyeremény részére nem kerül átadásra mivel a sorsolás 
a játékosok Instagram nevei közül történik a nyeremény átadásához pedig egyéb szállítási értesítési 
cím megadása lesz szükséges. A nyeremény átadását követően a játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, 
amely a Játékban való részvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalásával ellentétes.  
 
A Nyereményt csak olyan Játékos nyerheti meg és veheti át, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás 
időpontjában is a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt teljesíti.  
 
A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes személyek vehetnek részt. 
 
KIZÁRÁS A JÁTÉKBÓL 
 
A Szervező felhívja a figyelmet, hogy az a fotó, amely különösen, de nem kizárólag agresszív 
hangvételű, obszcén, pornográf vagy szexuális tartalmú, vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb 
sértő elemet, esetleg tiltott önkényuralmi jelképeket tartalmaz, másokat faji, vallási, nemzeti, 
nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt vagy bármilyen egyéb módon sérti, mások 
személyiségi vagy szerzői jogait sérti, vagy amelynek minősége nem megfelelő (homályos), azon nem 
ismerhető fel a bábu, illetve amely a Szervező szubjektív megítélése alapján nem megfelelő, kizárásra 
kerül a Játékból.  



A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában kizárja a Játékból azt a játékost, (i) 
akinek feltöltött, megosztott fotója az előző bekezdésben foglaltak kritériumoknak nem felel meg, (ii) 
aki a Játék menetének tisztességtelen befolyásolásával, weboldalának / Facebook oldalának 
feltörésével vagy egyéb nem tisztességes úton kíván előnyhöz jutni (iii) más játékos vagy személy 
adataival  (pl. Instagram fiók) visszaél, a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon 
veszélyezteti. 

 
NYEREMÉNYEK 
 
A Szervező a játékban résztvevők között 100 embert sorsol ki, akiknek a nyereménye, hogy a Szervező 
garantált helyet foglal nekik a Halott Pénz VOLT Fesztiválon tartandó jubileumi koncertjének első 
sorában, és ehhez egy karszalagot biztosít. Figyelem! A karszalag nem belépőjegy, belépésre nem 
jogosít, a kisorsolt 100 nyertesnek a koncertre napijegyet a Szervező nem biztosít, arra a Játék és a 
nyeremény nem terjed ki!  
 
Főnyeremény: a szerencsés 101. kisorsolt játékos 3 általa megjelölt és kiválasztott barátjával VOLT 
Fesztivál VIP bérletet (4 napos bérlet) kap, valamint a Szervező részükre transzfert biztosít a VOLT 
Fesztiválra és vissza. A transzfer csak egy, a nyertes által megadott belföldi indulási címről egy 
megadott belföldi érkezési címre történő szállítást jelent, (tehát egy oda és egy vissza út) maximum a 
nyertes és három barátja számára a VOLT Fesztivál időtartama alatt, illetve a Fesztivált követő napon, 
azaz június 30-án 12:00 óráig. A nyeremény nem tartalmazza a szállás költségét, illetve szállást a 
Szervező nem biztosít. 
 
A főnyeremény jogosultjával a Szervező a fenti feltételek szerint szervezi meg a transzfert.  
 
Tilos más nevében vagy más nevével való visszaéléssel vagy más csalárd módon a nyereményt átvenni!  
 
A nyereményeket a nyertesek nevében a meghatalmazott is átveheti. A nyertes az Instagramon a 
Szervezőnek küldött privát üzenetben adja meg a meghatalmazott nevét, lakcímét, születési idejét 
azért, hogy a nyereményt átvevő meghatalmazott a nyeremény átvételekor beazonosítható legyen. 
 
SORSOLÁS 
 
A nyerteseket 2019. június 23. 12:00 óráig a Szervező számítógépes sorsolással, véletlenszerű 
algoritmussal kisorsolja. A sorsolásra a Szervező fent megjelölt székhelyén kerül sor közjegyző 
igénybevétele nélkül, háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás hitelességét a sorsolásról 
felvett sorsolási jegyzőkönyv biztosítja. A sorsolás nem nyilvános. 
 
A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE 
 
A nyerteseket a Szervező 2019. június 23. este 20:00 óráig az Instagramon küldött privát üzenetben 
értesíti, ahogyan arról is tájékoztatást ad, hogy pontosan hol és milyen formában vehetik át a 
nyereményüket a nyertesek. A főnyeremény nyertesétől a Szervező a nyeremény átadásához további 
adatok megadását kéri majd, melyről szintén az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatnak a játékosok. 
 
KÖZTERHEK 
 
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb 
esetleges járulék összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a játékost 
terhelik.  



 
 
A JÁTÉKSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, FELELŐSSÉG 
 
A Szervező a jelen Szabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú 
változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás 
gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot 
szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen 
esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a 
Játék időtartama alatt technikai okokból időszakosan nem érhető el a weboldal vagy a Facebook oldal, 
illetve nem felel az Instagram alkalmazás nem megfelelő működéséért. 
 
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való 
részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért, veszteségekért. A játékosok 
a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemondanak a Játék lebonyolításával, a díjjal, a 
győztesekkel, más csapattagokkal kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely harmadik személlyel 
szembeni igényérvényesítésről.  
 
ADATKEZELÉS 
 
A Játékkal kapcsolatos adatkezelésekről az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi 

Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”) összhangban a Szervező a 

https://volt.hu/halottpenz15 weboldalon található adatkezelési tájékoztatójában ad bővebb 

tájékoztatást. 

 

2019. május 16. 
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