
Reggelember vol2 - Játékszabályzat
a Hester’s Life saját termékeinek promóciójához kapcsolódóan

1. Szervező: Fine Factory Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos u. 18., adószám:
25574690-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-518535, képviseli: Kráml Dávid ügyvezető).

a. Társzervező: Navi-Gate Kft. (székhely: 6070 Izsák, Kinizsi u. 41., adószám:.
11827005-2-03, cégjegyzékszám.0309107917, képviseli:Bóna Linda marketing manager.)

2.   A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel (postacímmel) rendelkező
természetes személy. A Hester’s Life Kft és a Navi-Gate Kft. alkalmazottjai, illetve azok hozzátartozói (lásd:
Ptk. 8:1. §) nem vehetnek részt a nyereményjátékban.

3.   A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2021. szeptember 6. és 2021. október 3. között kerül lebonyolításra a Hester’s life

Instagram oldalán (https://www.instagram.com/hesterslife/) fut nyereményjáték “ Reggelember vol.2”
néven.

4.   Részvételi szabályok

A játék menete:

1. Készíts a reggeli rutinodról, vagy egy pillanatáról egy képet, montázst vagy videót
2. Oszd meg instagram storydban és jelölj be rajta a @hesterslife-ot és a @garmin_hu-t,
3. Lásd el a #reggelember-el!

A játékban való részvételhez ez időtartam alatt a 2021 szeptember 6-án kikerülő Instagram Story, poszt
és Facebook poszt kiírásának megfelelően kell cselekedni. A privát profillal rendelkezők üzenetben
küldhetik el az érvényes nevezésüket. Más által készített fénykép beküldése, más fotóval való egyezése
kizárást von maga után.

● A nyerményjáték szabályzat elérhető lesz a szervező weboldalán. A játékosok a story feltölésével
jelzik a nyereményjátékban történő részvételi szándékát.

● A játék szervezője 4 db heti nyertest sorsol ki:

1. 2021. szeptember 13. napján 14:00-kor kisorsol 1 természetes személyt (heti nyertest).

2. 2021. szeptember 20. napján 14:00-kor kisorsol 1 természetes személyt (heti nyertest).

3. 2021. szeptember 27. napján 14:00-kor kisorsol 1 természetes személyt (heti nyertest).

4. 2021. október 4. napján 14:00-kor kisorsol 1 természetes személyt (heti nyertest).

● A játék szervezője 2021. október 4. napján 14-kor kisorsol 1 természetes személyt (fődíj
nyertese).

● A szervező a sorsolást követően közzéteszi Facebook és Instagram oldalán a nyertesek nevét,
valamint 3 napon belül felveszi a nyertesekkel a kapcsolatot telefonon és egyeztet velük a
nyeremény átvételével/megküldésével kapcsolatban.
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● A játékban részt vevő személyek hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az adatkezelő az
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

5.    Nyeremény

- 4 héten keresztül minden héten egy Hester’s Life designer szettet (kerámia müzlis tál és cappuccino
csésze) és egy 5.000 Ft értékű Hester’s Life ajándékutalvány , mely a webshopon használható fel Hester’s
Life termékeinek megvásárlására.

- Főnyeremény Garmin Vívoactive 4S típusú óra.

6.   Sorsolás

● A játék szervezője minden hét utolsó napját követő első munkanapon kisorsol egy (összesen
négy) nyertest véletlenszám generátorral. A sorsolások között a nyertesek neveit a szervező törli
a listából.

● A játék szervezője 2021. október 4. napján kisorsol véletlenszám generátorral egy személyt, aki a
fődíjat nyeri meg.

7.   Nyertesek nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele

A nyertesek nevét a Szervező képviselői a sorsolást követően a Hester’s Life Facebook/Instagram oldalán
hozzák nyilvánosságra.

A Szervező – amennyiben van rá lehetőség, előzetes internetes, illetve telefonos egyeztetést követően –
a küldeményt a kért címre postázza.

8.   Információ a nyereményjátékról

A nyereményjáték játékszabálya és a vonatkozó adatkezelési tájékoztató megtalálható a hesterslife.com
weboldalon.

9.  Adatkezelés és adatvédelem

Külön adatkezelési tájékoztató szerint.

10. Vegyes rendelkezések

A játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a játékosok
megtekinthetnek a hesterslife.com weboldalon, a nyereményjáték meghirdetett napjától a
nyereményjáték végét követő 45 napig.

A Szervező a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.
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A nyeremények készpénzre nem válthatók. Az átruházással kapcsolatos intézkedéseket személyes
egyeztetés során bonyolítják le. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 3
hónap után.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A
nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólap, banner stb.) látható képek csak illusztrációk, a
Szervező csupán a hivatalos játékszabályban definiált ajándéktárgyak átadására kötelezhető.

Ha a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek
minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és
igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a
törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

Veszprém, 2021. szeptember 6.

Hester’s Life Kft.

Szervező
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