
Valentin napi nyereményjáték 

Játékszabályzat 

 

1./ A játék meghirdetője és szervezője a Miskolci Fürdők Kft. (3519 Miskolc, Pazár István 

sétány 1., Cg. 05-09-014955). A játék elnevezése: Találj rá a szerelemre a Barlangfürdőben! 

nyereményjáték. A szervezés és lebonyolítás helye a Miskolctapolca Barlangfürdő (3519 

Miskolc, Pazár István sétány 1.).  

A játék a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint kerül lebonyolításra. 

2./ A játékban résztvevő személyek:  

A játékban részt vehet minden természetes személy (játékos), aki jelen játékszabályzatban 

foglaltakat elfogadja és a játékszabályzatnak megfelelően betartja a jelentkezési feltételeket és 

a játék kiírásában megjelölt időpontokat. A játékban való részvétel a jelen szabályzat 

automatikus elfogadását jelenti. 

3./ A játék időtartama: 

A játék 2023. február 10. napján 10:00-tól 2023. február 19. napján 18:00-ig zajlik a 

Miskolctapolca Barlangfürdő hivatalos Facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/barlangfurdo.hu). 

A jelen játékszabályzat a játék teljes ideje alatt a szervező hivatalos Facebook oldalán 

hozzáférhető. A szervező fenntartja a játék meghosszabbításának vagy a játékszabályzatban 

foglalt feltételek egyéb módosításának jogát a játék egész időtartama alatt, azzal, hogy az 

esetleges meghosszabbítás/módosítás hivatalos bejelentését a Miskolctapolca Barlangfürdő 

hivatalos Facebook oldalán kihelyezi. (https://www.facebook.com/barlangfurdo.hu) 

 

4./ A részvétel feltételei, a játék leírása, menete:  

A játék menete: A játékosnak a játék időtartama alatt a nyereményjátékkal összefüggő 

bejegyzés alatt hozzászólásban fel kell töltenie egy olyan képet, amelyen a Miskolctapolca 

Barlangfürdő bal oldali száraz folyosóján a barlang falában található szív motívum fedezhető 

fel vagy egy olyan képet, amelyen a Miskolctapolca Barlangfürdőben kreatív módon ábrázolt 

szív alakzat látható. A játékban résztvevők saját kellékeket, kreatív eszközöket, valamint a 

Barlangfürdő természetes adottságait is használhatják, károkozás vagy más fürdővendégek 

zavarása nélkül. 

A játékból ki vannak zárva a szervező munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 

(1) 1. és 2. pontja szerinti hozzátartozói. 

5./ Eredményhirdetés:  

Szervező a játék időtartama alatt érvényesen beküldött helyes válaszok közül a játékidőszakot 

követő első napon (2023. február 20.) sorsolással határozza meg, hogy ki az adott játék nyertese.  

A nyertes Facebookon használt felhasználónevét a Szervező a Miskolctapolca Barlangfürdő 

Facebook oldalán (https://www.facebook.com/barlangfurdo.hu) ekkor egy új bejegyzésben 

közzéteszi. 
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A nyeremény átvételi módjával és idejével kapcsolatban a nyertesnek messenger üzenetben kell 

felvenni a kapcsolatot a szervezővel.  

A nyeremény átvétele postai úton vagy személyesen történik, amennyiben a nyertes felveszi a 

kapcsolatot a szervezővel 3 munkanapon belül. A nyertesnek személyi azonosságát igazolnia 

kell.  

Amennyiben ezen időtartam alatt a nyertes nem jelentkezik úgy a Szervező a 4. munkanapon 

újabb sorsolást tart és pótnyertest hirdet. 

Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik további 3 munkanapon belül, abban az esetben a 

Szervező nem hirdet új nyertest.  

6./ Nyeremény:  

2 db időkorlát nélküli belépő a Miskolctapolca Barlangfürdőbe + 2 fő részére szóló Édeskettes 

csomagajánlat az Aquaterápián.    

A nyeremény 2023. december 31-ig érvényesíthető a Miskolctapolca Barlangfürdőben.  

 

Miskolc, 2023. 02. 09.  


