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Részletes részvételi feltételek
Bármilyen más kommunikációs anyagtól való eltérés vagy következetlenség esetén – ideértve a reklámokat vagy
promóciós anyagokat – a jelen részvételi feltételek az irányadók. A részvételre vonatkozó utasítások jelen részvételi
feltételek részét képezik. Minden promócióban részt vevő személy elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek
tekinti a részvételi feltételeket.
Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot, mert fontos információkat tartalmaz, amelyekre később is szüksége lehet.
Szervező: KELLOGG (Deutschland) GmbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Németország.
KÉRJÜK, NE KÜLDJE EL JELENTKEZÉSÉT ERRE A CÍMRE.
Ki vehet részt a promócióban?
1) A promócióban kizárólag 18 év feletti csehországi, horvátországi, lengyelországi, magyarországi és romániai
lakosok vehetnek részt.
2) Nem vehetnek részt a promócióban a Kellogg’s vállalat (a továbbiakban: a Szervező) és a vállalat kapcsolt
vállalkozásainak, forgalmazóinak, ügynökeinek és ügynökségeinek alkalmazottai, valamint azok közvetlen
családtagjai, illetve senki, aki szakmai munkát végez a promócióban.
3) A részvételhez internet-hozzáférés és Instagram-fiók szükséges. A részvételnek vásárlás nem feltétele.
4) Személyenként naponta legfeljebb egy fotó posztolható. Bárki, aki alternatív adatok használatával, például több
Instagram-fiók létrehozásával megpróbálja megkerülni ezt a szabályt, kizárásra kerül. A kereskedői vagy fogyasztói
csoportoktól, illetve harmadik féltől érkező (tömeges vagy egyéb) jelentkezéseket nem fogadjuk el. Amennyiben
nyilvánvalóvá válik, hogy egy résztvevő több ízben is ugyanazt a tartalmat posztolja, vagy számítógépet, illetve
számítógépeket (például „parancsfájlt” vagy „találgatásos támadást” használó módszerrel) vagy bármilyen más
automatizált eszközt használ a jelen feltétel megkerülésére, úgy az ilyen személy jelentkezését töröljük, és a
nyereményét érvénytelenítjük.
A Promóció időtartama
5) A promóció 2019. április 1-jén indul és 2019. szeptember 30-án zárul.
Részvételi követelmények
6) A résztvevőknek egy Instagram-fotót kell megosztaniuk a „#mykelloggsmoment” hashtag használatával az
elkészített Kellogg’s reggeli gabonapelyhet tartalmazó müzlis táljukról.
7) Azokat a résztvevőket, akik helytelen adatokat tüntetnek fel, vagy más nevében tesznek közzé tartalmat, a Szervező
saját belátása szerint kizárhatja a promócióból.
8) Csak azoknak a személyeknek a jelentkezését áll módunkban elfogadni, akik nyilvános Instagram-fiókkal
rendelkeznek. Privát profilról történő jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.
9) Számos, a Szervező hatáskörén kívül álló tényező befolyásolhatja az Instagram működését. A Szervező ezért nem
tudja garantálni a platform folyamatos, akadálytalan és biztonságos elérését.
10) A hiányos, olvashatatlan, nem megfelelő helyre feltöltött vagy későn leadott jelentkezéseket nem vesszük
figyelembe. A tartalomküldés igazolása nem minősül teljesítési/kézbesítési igazolásnak. A Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal a műszaki vagy egyéb okokból késve vagy hiányosan beérkezett, illetve elveszett
jelentkezésekért.
11) A Szervező figyelemmel kíséri a promócióban feltöltött tartalmakat, és ha azt tapasztalja, hogy a résztvevő által
adott válaszok vagy korábbi hozzászólások az Instagram-közösség többi tagjával szemben tiszteletlen
viselkedésről tanúskodnak, vagy ekként értelmezhetők, vagy olyasmit tartalmaznak, ami sértő lehet, vagy
közfelháborodást okozhat, az érintett résztvevőt kizárja a promócióból. A Facebook, az Instagram és a Twitter
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használatára vonatkozó feltételek az alábbi hivatkozáson találhatók:
Instagram: https://help.instagram.com/478745558852511
12) A résztvevő jelentkezése érvénytelenek minősül, amennyiben:
a. gyalázkodó, rosszindulatú, illetlen, ízléstelen vagy más nem megfelelő tartalmat közöl;
b. porte atteinte à la réputation de Kellogg’s et/ou de ses produits ;
c. olyan személy nevét tartalmazza, aki nem adta beleegyezését nevének feltüntetéséhez; vagy
d. a Szervező megalapozott véleménye szerint széles körű vagy súlyos szabályszegéshez vezet
(figyelemmel az irányadó közösségi nézetekre vagy szabályokra).
13) A promócióban való részvétellel a résztvevők ellentételezés és a használat korlátozása, forrásmegjelölés,
valamint kötelezettség nélkül kizárólagos, jogdíjmentes, örökös, világszerte használható, visszavonhatatlan és
továbblicencelhető engedélyt adnak a Szervezőnek és kapcsolt vállalkozásainak a résztvevői tartalom
használatára, reprodukálására, újrakészítésére, módosítására, adaptálására, közzétételére és megjelenítésére
bármilyen célra, bármilyen felületen (többek között ideértve a résztvevő posztjának vagy a poszt változatainak
felhasználását a Szervező Instagram, Facebook vagy egyéb digitális vagy közösségi fiókjában, és/vagy a résztvevő
feltöltött tartalmának professzionális fotóval történő megjelenítését a termékek csomagolásán vagy egyéb
anyagon). A résztvevők elfogadják, hogy nem élnek személyhez fűződő jogaikkal az ilyen felhasználáshoz
kapcsolódóan, amennyiben a tartalomhoz fűződő ilyen jogok gyakorlása őket illeti. A résztvevők kijelentik, hogy az
anyagok nem tartalmaznak szerzői jogi anyagokat, azok eredeti, sem részben, sem teljes egészében nem másolt
alkotások, nem harmadik féltől származnak, és a résztvevők teljes körű jogosultsággal rendelkeznek e jogok
biztosítására. A résztvevők azt is kijelentik, hogy a tartalomban szereplő összes személy (adott esetben) kifejezett
engedélyt adott a tartalom használatára, és/vagy a (18 év alatti) gyermekek szerepeltetése a szülő vagy a törvényes
képviselő hozzájárulásával történt.
Nyeremények
14) A promóció során az alábbi nyeremények találnak gazdára:
a.
1 fődíj, amely
		i.
a nyertes pályamű professzionális fotózása, amelyre 2019. november 16-án kerül sor. A fődíj
			
az utazás költségét, a reggelit és a szállást is tartalmazza a 16. pontban leírtak szerint;
		ii.
valamint egy meghatározott ideig a nyertes Kellogg’s-reggelijéről készített professzionális
			
fotó díszítheti az egyik promóciós Kellogg’s terméket (a Kellogg‘s terméket és az időtartamot
			
a Szervező határozza meg); a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy olyan
			
professzionális fotót válasszon, amely nem feltétlenül a nyertes kép tökéletes másolata.
b.
10 napi nyeremény: egy Kellogg’s müzlis tál és három (3) Kellogg’s reggelizőtermék.
15) A nyeremények sem részben, sem egészben nem átruházhatók és nem visszatéríthetők.
16) Minden fődíj tartalmazza az útiköltséget a hamburgi fotózás helyszínére, valamint a reggeli és a szállás
költségét az alábbiakban részletezett feltételekkel, és minden esetben a rendelkezésre állás függvényében:
a.
egy menettérti másodosztályú (economy class) repülő-/vonat-/buszjegy a hamburgi fotózás
		
helyszínére (az utazás módját a Szervező saját belátása szerint határozza meg), egy felnőtt részére,
		
a nyertes lakóhelye szerinti nemzetközi repülőtérről/vasútállomásról/ buszállomásról indulással
		
(az induló állomás az 1. pontban meghatározott országok egyike lehet), Hamburg repülőterére/
		
főpályaudvarára érkezéssel, legfeljebb 1500 euró értékben, a poggyászkezelés és a helyjegyek árát
		
is beleértve;
b.
szállás reggelivel egy fő részére, legfeljebb két éjszakára 2019. november 15. és 17. között a Szervező
		
által választott hamburgi szállodai szobában;
c.
a többi nyertessel közösen elfogyasztott vasárnapi (2019. november 17-i) brunch költsége;
d.
a reptéri és a szállodai transzfer költsége (oda-vissza a hotel és a repülőtér között).
Amennyiben a résztvevők szeretnék meghosszabbítani hamburgi tartózkodásukat, vagy kísérővel kívánnak utazni,
akkor a további szervezést (a szállodai szoba és a repülőjegyek foglalását) maguknak kell végezniük, és a további
szállodai és utazási költségeket maguknak kell fedezniük.
17) Nem áll módunkban a nyereményeket pénzre váltani, vagy a nyeremények fel nem használt részének
ellenértékét visszatéríteni, kivéve, ha a Szervező és a nyertes másként állapodik meg. A Szervező hatáskörén kívül
eső esetekben a Szervező fenntartja magának a jogot az eredeti nyeremény azonos vagy nagyobb értékű, hasonló
nyereménnyel történő helyettesítésére.
18) Eltérő rendelkezés hiányában a fődíj nem tartalmazza a nyertes otthona és a repülőtér közötti transzfer
költségét, a borravalókat és egyéb utazási költségeket, illetve bármilyen egyéb személyi jellegű, nem említett
költségeket.
19) Az útlevél- és vízumigénylés a nyertes feladata, és az igénylés során felmerülő költségek a nyertest terhelik. A
Szervezőt vagy a teljesítéssel megbízott szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a nyertes nem kapja meg az
utazáshoz szükséges dokumentumokat.
20) A fődíj nem tartalmaz utasbiztosítást. A nyertes saját költségén köthet utasbiztosítást, amennyiben ilyen
szolgáltatást igénybe kíván venni.
21) A Szervező és a teljesítéssel megbízott szolgáltató nem vállal felelősséget a szálláshelyek/utazásszervezők/

#MYKELLOGGSMOMENT
közlekedési társaságok visszalépéséért vagy az ilyen szolgáltatóknál bekövetkező változásokért. Ilyen esetben a
teljesítéssel megbízott ügynökség minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy megfelelő alternatívát kínáljon.
A nyertesek kiválasztása és értesítése
22) A fődíj nyerteseit 2019. október 10-én választják ki.
23) A napi nyeremények nyerteseit naponta választják ki.
24) A díjazott műveket független zsűri választja ki olyan kritériumok alapján, mint a kreativitás, a vásárlói vonzerő
és a megosztott fénykép minősége.
25) A nyerteseket a kiválasztásuk után közvetlen üzenetben vagy az Instagramon keresztül, 72 órán belül értesítjük.
A nyeremény kiutalásának feltétele a személyes adatok megadása. A nyertesek által megadott személyes adatokat
a 40. ponttal összhangban kezeljük.
26) Amennyiben egy napi nyeremény nyertese a kapcsolatfelvételtől számított 30 napon belül nem válaszol,
nyereményére nem tarthat igényt. Tartaléknyertest nem hirdetünk.
27) Amennyiben a fődíj nyertese a kapcsolatfelvételtől számított 3 napon belül nem válaszol, nyereményét
tartaléknyertesnek ajánljuk fel. Amennyiben a tartaléknyertes sem válaszol a kapcsolatfelvételtől számított 3
napon belül, nyereményét másik tartaléknyertesnek ajánljuk fel. A Szervező fenntartja magának a jogot (ám ezzel a
jogával nem szükséges élnie) arra, hogy ne jelöljön ki további tartaléknyertest, ha 2 tartaléknyertes már
elmulasztott válaszolni az értesítésre a megadott határidőn belül.
28) A fődíj nyertesének válaszüzenetben kell megerősítenie, hogy részt tud-e venni a 2019. november 16-i
fotózáson. Amennyiben a fődíj nyertesének nem megfelelő az időpont, nyereményét tartaléknyertesnek ajánljuk
fel. Ha a fődíj nyertese megerősíti, hogy részt tud venni a fotózáson, ám később lemondja a fenti időpontban
esedékes utazást vagy fotózást, elveszíti a fődíjat. Ilyen esetben a fődíjat nem ítéljük oda tartaléknyertesnek.
Kapcsolatfelvétel a nyertesekkel
29) A fődíj nyertese: A fődíj teljesítését 240 napon belül vállaljuk. A fődíjjal kapcsolatos részleteket 14 napon
belül közöljük a nyertessel (például a fotózással, az utazással és a szállással kapcsolatos részleteket, valamint
hogy melyik Kellogg’s terméken fog megjelenni a fotója), de a Szervező igyekszik ennél hamarabb eljuttatni
ezeket az információkat a nyertesnek. A teljesítés részletei az utazásban érintett szolgáltatók rendelkezésre
állásától és a Szervező tervezésétől függnek, és a nyertes értesítése után változhatnak.
30) A napi nyeremények nyertesei: A Szervező igyekszik a napi nyereményeket 28 napon belül eljuttatni a
nyertesekhez, azonban a kiszállítás 90 napba is beletelhet.
Általános rendelkezések
31) A Szervező nem vállal felelősséget a külső beszállítók műveleteiért vagy mulasztásáért, de igyekszik orvosolni
a felmerülő problémákat.
32) A Szervező döntése minden promóciós kérdésben végleges.
33) Amennyiben a jelen promóció valamilyen okból nem bonyolítható le a tervek szerint – az olyan okokat is
beleértve, mint a számítógépes vírusok által okozott fertőzés, hálózati hiba, programhiba, manipuláció,
jogosulatlan beavatkozás, csalás, műszaki hiba vagy bármilyen más, a Szervezőtől független ok, amely
hatással lehet a jelen promóció adminisztrációjára, valamint biztonságos, korrekt, tisztességes vagy
megfelelő lebonyolítására –, a Szervező saját belátása szerint módosíthatja vagy felfüggesztheti a versenyt, vagy
érvénytelenítheti az érintett jelentkezéseket. A Szervező nem vállal felelősséget kötelezettsége késedelmes
teljesítéséért vagy teljesítésének elmulasztásáért olyan, tőle független ok miatt bekövetkező cselekmény,
mulasztás, esemény vagy körülmény esetén, amely akadályozza a jelen dokumentumban említett feltételek
betartását.
34) A Szervező fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az összes jelentkezést, ideértve a résztvevők lakcímét és
személyazonossági adatait (amelyeket 7 napon belül el kell küldeniük a Szervező számára), és megtagadja vagy
visszavonja a nyeremény odaítélését, illetve visszautasítsa a promócióban való további részvételt, és kizárja a
résztvevőt, ha alapos okkal feltételezhető, hogy megszegte az itt leírt feltételeket vagy a promócióra vonatkozó
jelentkezési követelmények részét képező bármilyen utasítást, illetve ha egy résztvevő tisztességtelen előnyt
szerzett vagy csalással nyert a promócióban.
35) A nyertesek vállalják a Szervező által megkövetelt, indokolt mértékű nyilvános szereplést.
36) A Szervező, annak társult ügynökségei és vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a promóció vagy az ajánlat
elfogadása kapcsán (akár valamely személy hanyagságából, akár más okból eredően) elszenvedett vagy elviselt
bármilyen veszteségért (többek között a közvetett, különleges vagy következményes veszteséget és az elmaradt
üzleti hasznot is ideértve), költségért és kárért, kivéve a jogszabályok értelmében ki nem zárható felelősséget
(a személyi sérülés, elhalálozás és csalás esetét is ideértve), amely esetben a felelősség mértéke a jogszabályok
által megengedhető legalacsonyabbra korlátozódik.
37) Az Instagram semmilyen formában nem szponzorálja és nem támogatja a promóciót, annak
lebonyolításában nem vesz részt, és semmilyen módon nem kapcsolódik a promócióhoz. A promócióban való
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részvétellel minden résztvevő elfogadja, hogy nem támaszthat követelést az Instagrammal szemben, egyúttal
hozzájárul az Instagram teljes felelősségének kizárásához.
38) Ha jelen feltételek bármelyik pontja jogsértőnek, érvénytelennek vagy egyéb módon végrehajthatatlannak
bizonyul, akkor a szóban forgó pontot érvényteleníteni és törölni kell jelen feltételekből. Ez nem érinti a többi
pontot, amelyek továbbra is hatályban és teljes körűen érvényben maradnak.
39) A promóció tekintetében a magyar jog az irányadó, és a résztvevők alávetik magukat a magyarországi
bíróságok kizárólagos illetékességének.
Adatvédelem
40) A promócióban való részvétellel a résztvevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező és a promócióban részt
vevő harmadik felek (pl. a nyertesek kiválasztására, valamint a nyeremények kézbesítésére szerződtetett
ügynökségek) személyes adataikat felhasználják. A promócióban részt vevőkről gyűjtött adatokat a Szervező
bizalmasan, az adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli, és nem használja fel a promóció lebonyolításától
eltérő célokra, kivéve, ha ahhoz a résztvevő kifejezett hozzájárulását adta. A Szervező adatvédelmi szabályzata a
következő oldalon olvasható:
https://www.kelloggs.de/de_DE/centraleurope/hungary-privacy-policy.html

