
 
 

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE 

A játék elnevezése: Shop&Lurdy  

A játék szervezője a Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft. (székhelye: 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán Krt. 12-14., cégjegyzékszáma: 01-09-566490, adószáma: 12232079-2-43).  

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen 
elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2018. 
szeptember 28-tól 2018. október 20. 12:00-ig. 

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek részt kell venniük a Lurdy Ház 
promóciójában, a Shop&Lurdy installációnál profi sminkes és fodrász elkészíti az esti 
szórakozáshoz alkalmas hajat és sminket, majd a fotófal előtt a Szervező készít egy fotót, 
amelyet feltölt saját Facebook oldalára. A legtöbb like-ot kapó fotó tulajdonosa kerül ki 
győztesül.  

A játékban való részvétel feltétele, hogy a helyszínen regisztráljon a résztvevő és aláírja a 
beleegyező nyilatkozatot, hogy a Lurdy Ház felhasználhatja promóciós célra az elkészült 
képet.  

A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni az érvényes pályázathoz: név, 
telefonszám, e-mail cím, születési idő, képaláírás.  

Fontos, hogy az installáció összesen 6 estén érhető el: 2018. szeptember 28-29., október 5-

6., október 12-13. 18:00-21:00 között.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy egy este csak annyi lánynak nyújt lehetőséget a 

szépítkezésre, ahányat a stáb tagjai meg tudnak csinálni. Érkezési sorrendben kerülnek 

beengedésre a jelentkezők.  

A résztvevők köre: A játékban csak 18. életévét betöltött személy vehet részt.  

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software 
bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. 
A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés 
bizonyítékaként.  Továbbá Szervező kijelenti, hogy az ún. „like vásárlás” vagy hirdetés 
használata nem von maga után kizárást.  
 
III. NYEREMÉNY 
 
A játék időtartama alatt a szavazás lezárásakor a legtöbb like birtokosa (a Lurdy által 
feltöltött, eredeti kép like-jai számítanak) egy kétszemélyes New York-i utazást nyer, a 2. 
legtöbb like birtokosa (a Lurdy által feltöltött, eredeti kép like-jai számítanak) egy 
kétszemélyes luxusvacsorát nyer, amelyet a New York Kávéházban fogyaszthat el.  

https://www.facebook.com/

