
Töltődj! Játssz! Utazz! játék elnevezésű promóciójának 
leírását és részvételi feltételeit tartalmazó hivatalos részvételi-  

és játékszabályzata

1.    A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

1.1. A 2021. június 28. – szeptember 18. „Töltődj! Játssz! Utazz!” elnevezésű nyereményjáték  
(a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Have it All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-296494; székhely: 2089 Telki, Orgona u. 38.  
adószám: 13748546-2-13; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, e-mail:, info@beatagal.
com, webcím: https://www.beatagal.com) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2.    RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 
cselekvőképes természetes személy (”Játékos, illetve Érintett”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban  
írt időtartama alatt

2.1.1. https://www.beatagal.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) található 
„Töltődj! Játssz! Utazz!” oldal felületén 2021. június 28. – szeptember 18-ai „Játék”  
[19] óra [00] perckor elindított felhívásra – regisztrál a Játékba, a jelen játékszabályzatnak 
(”Játékszabályzat”) megfelelően, továbbá 

2.1.2. a regisztrációval egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi 
feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak  
(keresztnév és e-mail cím) Játékkal összefüggő kezeléséhez. 

2.2. Egy Játékos 1 (egy) db vagy akár több érvényes szavazattal vehet részt a Játékban.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Have it All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
Társaság munkavállalói, ügyvezetői, tagjai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen 
közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

2.4. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel regisztráció során megadott keresztnév,  
e-mail cím, mobil szám alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, 
a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok 
megváltozása, regisztrált profil törlése, név megváltoztatása, stb.) a Szervezőt semmilyen  
felelősség nem terheli. 

2.5. Azok a regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem  
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes regisztrációk során a Játékos 
keresztneve és e-mail címe számítógépes rögzítésre kerül. 
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2.6. Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni,  
és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kizárási oknak minősül, ha ugyanaz a személy  
több profillal regisztrál a játékba különböző névvel és e-mail címmel. A Szervező a feltételezhetően 
nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

Szervező kizárólag azoknak a résztvevőknek a regisztrációját tekinti érvényesnek, amelye  
Gál Beáta Have it All Podcast csatorna követése kapcsán merültek fel. A podcast linkje:  
[https://open.spotify.com/show/4zQZCphtAyuiwHnSzA33QQ]

2.7. A Játékos a regisztrációval automatikusan feliratkozik a Szervező hírlevelére is, amelyről  
a Játékos bármikor leiratkozhat, a hírlevélben lévő leiratkozás gombra való kattintással. 

3.    A JÁTÉK IDŐTARTAMA

       A Játék 2021. június 28. [19] óra [00] perctől – szeptember 18. [24] óra [00]ig tart. 

4.    A JÁTÉK MENETE, NYERTES KIHIRDETÉSE

4.1. A Játékos a Podcast követésével szerez jogosultságot a játékban való részvételre. A sorsoláson  
a Játékos akkor vehet részt, ha legalább 1 szavazatot gyűjt a nyereményjáték ideje alatt.

4.2. A szavazatgyűjtés módja: 

• Hallgasd meg a Podcast epizódot! 

• Oszd meg az epizód Gál Beáta Facebook oldalon vagy Beata Gal Instagram oldalon lévő posztját  
a saját közösségi oldaladon! 

• A megosztáshoz tegyél egy rövid gondolatot, és mindenképpen a #gál_beata_podcast hashtag-et! 

• Jelöld be a poszton 3 barátnődet, ismerősödet, akikről úgy gondolod, a podcast epizód  
tartalma életükben, vállalkozásukban támogatásukra lehet! (Több szavazat esetén nem  
szükséges minden poszt esetén a jelölés! Részletek a részletes leírásban!)

4.3. Legfeljebb 12 szavazat gyűjthető össze.

4.4. Ugyanazt az epizódot mind a két közösségi média felületeden megoszthatod egyedi üzeneteddel 
és a #gál_beata_podcast hashtag-et használva!

4.5. Ha ugyanazt az epizódot mind a két felületen megosztod a játékban előírt módon, az már két 
szavazatnak számít!

4.6. Ha ugyanazt az epizódot két vagy több alkalommal megosztod a játékban előírt módon egy adott 
felületen, például csak a Facebookon, az már két vagy több szavazatnak számít!
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4.7. Ha több epizód posztját osztod meg június 28. és szeptember 18. között a nyereményjáték  
sorsolásban előírtaknak megfelelően, akkor annyi szavazattal veszel részt, amennyi megosztás 
történt.

4.8. A nyereményjáték időszakban június 28. és szeptember 18. között a Gál Beáta Have it All Podcast 
csatornán 8 epizódra számíthatsz, így lesz lehetőséged több, akár 12 szavazatot gyűjteni!

4.9. A #gál_beata_podcast hashtag-et semmilyen körülmények között el ne hagyd, hiszen azok alapján 
számoljuk össze a szavazataidat!

5.    NYEREMÉNYSORSOLÁS

5.1. A sorolás online élőben követhető lesz Gál Beáta Facebook és Beata Gal Instagram oldalon!  
Sorsolás: szeptember 26. 15 óra!

5.2. A Sorsolásra gépi eszközzel, 3 tagú bizottság jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén.  
A sorsolás nyilvános, azon bárki részt vehet.

5.3. A Sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül:

A nyereményutazás 2 fő, 2 éjszaka / 3 napra szól, prémium szobában, félpanziós ellátással  
Spirit Hotel Thermal Spa*****superiorban.

5.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.5. A nyereményutazás egyéni kívánalmak esetén, a szálloda lehetőségeinek megfelelően felár 
ellenében felminősíthető.

5.6. A nyeremény a nyertes kívánalmai szerint a sorsolást követően a szálloda szabad kapacitásának 
megfelelően 2022. február 28-ig használható fel.

5.7. A nyeremény utazás szintén felhasználható 2021. augusztus 30-31-én, a a sárvári Spirit Hotel 
Thermal Spa*****superior-ban tartott 2 napos, Gál Beáta által tartott - Az áttörő sikerre pozícionált 
üzleti vezető rendezvény során!

6.    NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1. Az ellenőrzést követően a Szervező e-mailben értesíti a nyertes Játékost, a Játékos regisztrációjakor 
megadott e-mail címre történő üzenetküldéssel. 

6.2. A Havi Nyeremény átadására a Játékossal e-mailben egyeztett helyen és időpontban kerül sor.

6.3. A Nyeremények esetleges adóvonzata és a szállítási költségek a Szervezőt terhelik.

6.4. A Nyeremény igénylésére a tájékoztatást követő 90 napon belül van lehetőség.



7.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, a Szervező kizárja  
felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban 
résztvevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

7.2. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát  
a nyereményjátékot – akár a játék időtartama alatt – módosítsa vagy megszüntesse.  
A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről  
szóló értesítést a szervező közzéteszi a Weboldalon. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, 
hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha a játékos a jelen játékszabályzatot nem  
fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra 
kerül.

       Budapest, 2021. Augusztus 18.

A Have it All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervező


