
Nyereményjáték szabályzat 
 

Az Apropo-Line Bt. (1044 Budapest, Gárdonyi Géza utca 1/G, továbbiakban: 
„KubikDekor” vagy „Szervező”) „Tavaszindító nyereményjáték” névvel 
nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék”) szervez. 
 

A Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem 

szponzorálja, szervezi vagy támogatja, így a Facebookot a Játékból eredően, vagy azzal 
kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.  
 

A Játék időtartalma: 
2023.02.21. kedd 19:00 – 2023.03.02. csütörtök 19:00 
 

A sorsolás időpontja: 
2023.03.03. péntek 
 

Részvételi jogosultság: 
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes 
személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. 
 

A Játék menete: 
A nyereményjáték a Kubikdekor Facebook oldalán (https://facebook.com/KubikDekor) 
zajlik, ahol megjelenik a nyereményjátékra felhívó poszt. 
A részvételhez Játékosoknak három feladatot kell teljesíteniük. Ha korábban még nem 

tették, lájkolniuk kell a KubikDekor Facebook oldalt. Kommentben meg kell írniuk, 
hogy kivel szeretnék megnyerni az ajándékcsomagot, és melyiket. Harmadrészt pedig 
meg kell osztaniuk a bejegyzést a Facebook idővonalukon. 
A három feladatot a Játékosok a megjelölt intervallumon belül tudják megoldani. Sem 

az intervallum előtt, sem azt követően nincs lehetőség a feladatokat elvégezni. Az ezen 
időtartam előtt vagy után érkező válaszok nem vesznek részt a sorsolásban. 
 

Nyeremény: 
A Szervező összesen 4 db ajándékcsomagot sorsol ki, 2 db kreatív hobbi és 2 db 
rövidáru csomagot. A 2-2 csomag tartalma megegyezik, azok értéke egyenként 10	000 
Ft felett vannak. 
 

Rövidáru csomag: 
5 db Schachenmayr Bravo fonal (50	g/motring)	
2 db Schachenmayr Catania fonal (50	g/motring)	
1 db Anchor Crafty fonal (250	g/motring)	
2 db Alize Puffy fonal (100	g/motring)	
2 db Puppets Mouliné fonal (2	g/motring)	
1 db Puppets perlé fonal (10	g/motring)	
1 db 4 mm-es horgolótű 
 

Kreatív hobbi csomag: 
4 db 50 ml-es Pentart akrilfesték 
1 db 20 ml-es Pentart hobbiragasztó 
5 db A/4 dekorgumi 



1 db fa szalvétatartó 
5 db zseníliaszál 
1 csomag öntapadós strasszkő 
2 db filcfigura csomag 
1 csomag mágnes 
3 db különböző ecset 
1 db doboz 
5 db közepes fafigura 
1 db nagy fafigura 
2 db fakarika 
1 db falap 
5 méter szalag 
 

Sorsolás és Nyertes értesítése: 
A Szervező a Játék Nyerteseit vétetlenszerű sorsolán útján választja ki azon Játékosok 
közül, akik a Játék időtartama alatt, mindhárom feladatot elvégezte. Egy Játékos attól 
függetlenül, hogy a poszt alatt hányszor írja le a helyes megfejtést, a Játék időtartama 
alatt a sorsoláson egyszer vehet részt.  
A Nyertest a kihirdetés előtt a Szervező privát Facebook üzenetben értesíti, és 
tájékoztatja a további adminisztrációs/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, 
így többek között a személyes adatok bekéréséről (pl teljes név, telefonszám), amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy a Nyereményt a Szervező átadja a Nyertes részére. 
Az adminisztrációt/adategyeztetést követően a Szervező a Nyertes nevét közzéteszi 
hivatalos Facebook oldalon, az eredeti Facebook nyereményjáték poszt alatt 
kommentben. 
A Nyertesnek maximum 10 naptári nap áll rendelkezésre, hogy visszaigazoljon a 
tájékoztató üzenetben írtaknak megfelelően.  
Ha a Nyertes a visszaigazolásnak nem tesz eleget, akkor a Nyertes elveszíti a 
jogosultságot a nyereményre és a Szervező Pótnyertest sorsol. A Pótnyertesre 
ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertesre. 
A Nyeremény átadása személyes átvétellel történik meg az újpesti KubikDekor üzletben 
nyitvatartási időben. A Nyertes a visszajelzéstől számított 30 naptári napon belül veheti 
át a nyereményt. 
 

Jogi út igénybevétele: 
A résztvevő és Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye 
szerinti illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult. 
 

Egyéb rendelkezések: 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket és jelent 
játékszabályzatot bármilyen előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül 
megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.  
A Szervező jogosult arra, hogy jelen játékot bármely időpontban technikai, 
kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen szabályzatot 
megváltoztassa. 
 

Adatkezelési szabályok 
 

Nyereményjáték lebonyolítása: 
Adatkezelő: Apropo-Line Bt. 



Adatfeldolgozó: Apropo- Line Bt. 
Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése 
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás 
A kezelt adatok köre: teljes név, becenév, FB felhasználónév, posztban megjelölt egyéb 
személyes adatok, arcképmás 
 

Nyertes nevének közzététele közösségi médiában: 
Az adatkezelés célja: nyereményjáték átláthatóságának biztosítása a nyilvánosság felé 
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A Játék átláthatóságának, transzparencia 
biztosítása. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. A név 
megjelenítésére Facebookon kerül sor, így annak tárolási időpontját a Facebook 
adatkezelési tájékoztatója határozza meg. 
 

Budapest, 2023. 02. 21. 


