
SZÍNHÁZBA MENTÉL? 

Ha igen, máris játékban vagy! Csekkolj be, fotózd le és küldd el színházjegyedet, hogy újabb 

élménnyel legyél gazdagabb. Virtuális kalapunkból minden héten újabb nyertesek kerülnek ki, 

akik között színházjegyeket és színházhoz kapcsolódó ajándékokat sorsolunk. 

 

Nyereményjáték szabályzata 

A játék időtartama: 2016.10.03. – 2017.02.28.  

Játék szervezője: Magyar Teátrumi Társaság 

Játék felülete:  Színházba mentem! mobilapplikáció, 

szinhazbamentem.hu weboldal 

 

A játékban nem vehetnek részt: 

 a Magyar Teátrumi Társaság munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a 

Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; 

 a Magyar Teátrumi Társaság megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és 

lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott 

közeli hozzátartozói; 

 cselekvőképtelen személyek, 

 jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb 

szervezetek. 

 

JÁTÉKMENET 

A játék platformja kizárólag a Színházba mentem! mobilapplikáció. 

A Játékosok kizárólag a saját Facebook profiljukkal vehetnek részt a játékban. 

A Játékosok a mobilapplikációba való Facebook bejelentkezés után lesznek jogosultak a játék 

használatára. 

A Játékosnak a színészkereső felületen az adott színészhez tartozó előadást vagy programot 

hozzá kell adnia a saját naptárához a naptár ikon segítségével. A játékban csak az applikációban 

található előadások vesznek részt, így bejelentkezni kizárólag azokról az előadásokról lehet, 

amelyek valamely, az applikációban található színészhez kapcsolódnak. Az adatbázis 

folyamatosan frissül és bővül. 

A Játékos az előadás időpontját megelőző és az előadást követő 1 órában tud bejelentkezni az 

előadás helyszínéről. A helyszínt GPS alapján ellenőrizzük. A bejelentkezéshez szükséges az 

adott előadáshoz kapcsolódó jegy lefényképezése és feltöltése a rendszerbe, amelyet 

ellenőrzünk. 



A játékosok között heti rendszerességgel 1 db 2 főre szóló színházjegy kerül kisorsolásra. 

A Játékos saját pontjai és a legjobb játékosok pontjai a Toplista menüpontban jelennek meg. A 

promóció végén a legtöbb pontot elért játékosok között a következő ajándékok kerülnek 

kisorsolásra: 

1. helyezett: 1 db 2 főre szóló színházjegy, kulissza bejárás, ajándékcsomag 

2. helyezett: színházi kulissza bejárás 

3. helyezett: Színházba mentem! ajándékcsomag 

4. helyezett: Színházba mentem! ajándékcsomag 

5. helyezett: Színházba mentem! ajándékcsomag 

 

A nyertesek rangsora az összegyűjtött pontok száma szerint alakul. Egy bejelentkezés egy pontot 
ér. Holtverseny esetén az adott pontszámot leghamarabb elérő játékos kapja meg az adott 
helyezést.  
 
A játék nyerteseit a szervezők, a Magyar Teátrumi Társaság Facebook oldalának üzenőfalán, 

valamint e-mailben, a játék időtartamának lejártát követő 48 órán belül értesítik.  

Amennyiben az értesítést követő 48 órán belül nem érkezik válasz a nyertes részéről, vagy a 
nyereményt nem fogadja el, úgy a nyereménye a Top listában őt követő személyt illeti. A téves 
adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért a játék szervezője nem 
vállal felelősséget.  
 
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét az eredményhirdetéskor a Színházba mentem Facebook 
oldalon nyilvánosságra hozzuk.  
 
A tárgynyereményeket nyitva tartási időben a Magyar Teátrumi Társaság titkárságán (1053, 
Budapest, Királyi Pál utca 18.) lehet átvenni előzetes méretegyeztetést követően. Az 
applikációban, a nyereményekről feltüntetett képek csak illusztrációk! Mérethiány esetén 
az adott nyereménnyel megegyező értékű terméket biztosítunk előzetes egyeztetés után!  
A nyeremény más személyre nem ruházható át, pénzre nem váltható.  
 
A szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban 
való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék 
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 
veszteségekért.  
A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot 
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.  
Magyar Teátrumi Társaság, a játék szervezője. 



A Játékos a Játékban történő részvétellel elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli 
beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait a játékot szervező cég marketing céllal a későbbiekben 
használja!  
 
Adatkezelésről  
 
A szinhazbamentem.hu weboldalon és a Színházba mentem! mobilapplikációban megjelölt 

adatvédelmi irányelveknek megfelelően. 

A fentiekben ismertetett személyes információk felhasználása és terjesztése: 

A szinhazbamentem.hu weboldalon és a Színházba mentem! mobilapplikációban megjelölt 

adatvédelmi irányelveknek megfelelően. 

BIZTONSÁG 

Igyekszünk a legkorszerűbb módszereket és technikákat alkalmazni annak érdekében, hogy az 

Ön által elküldött személyes adatok esetében megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést és az 

azokkal való visszaélést. 

A játék szervezője fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a játékból azt, aki a Magyar Teátrumi 

Társaság által szervezett bárminemű promócióban csalást/hamisítást követ el. 

A játék szervezője a nyereményjáték részvételi feltételeinek változtatási jogát fenntartja. 

A játék szervezőjének döntéseivel kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. 

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, 

illetve nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. 

 

Budapest, 2016.10.03.  

 


