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A BALATON SOUND VIP UPGRADE PROMÓCIÓS JÁTÉK  
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 

 
A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) határozza meg a 2022. évi 
Balaton Sound Fesztivállal kapcsolatban lebonyolításra kerülő „BALATON SOUND VIP 
UPGRADE” megnevezésű promóciós történő részvétel feltételeit (a továbbiakban „Játék”). 
 
A Játék szervezője. A Játék szervezője a 2022. évi Balaton Sound szervezője, a Sziget 
Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári 
sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01-10-049598, adószáma: 26189905-2-44, a továbbiakban 
„Szervező”). 
 
A Játék időtartama. A Játék a 2022. évi Balaton Sound Fesztiválra történő jegyértékesítés 
első huszonnégy órájában kerül lebonyolításra. 
 
A Játék leírása. A Szervező online felületein és hírlevélben hívja fel a figyelmet a Játékra. A 
Játékban az a személy vesz részt, aki a 2022. évi Balaton Sound Fesztivállal kapcsolatos pre-
regisztrációt email címe megadásával elvégzi, és a Játék időtartama alatt a 2022. évi Balaton 
Sound Fesztiválra bérletet vásárol (a továbbiakban „Játékos”). Amennyiben valaki ezen 
követelményeknek nem tesz eleget, úgy a Játékban sem vesz részt.  
 
A pre-regisztráció során 1 (egy) Játékos 1 (egy) email cím megadására jogosult.  
 
A Szervező kizárja a Játékból azt, aki a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon 
veszélyezteti. 
 
A pre-regisztráció során az email cím megadása a Játékban való részvételre történő 
jelentkezésnek és a személyes adatoknak a jelen Szabályzat és a Játékhoz tartozó 
Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez való hozzájárulásnak, illetve a jelen Szabályzat 
és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül. 
 
A Játék során a 2022. évi Balaton Sound Fesztivállal kapcsolatos pre-regisztrációban 
résztvevő és a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatban írtak szerint bérletet vásárló 
személyek közül az első 50 (ötven) személy az alábbiak szerint meghatározott kedvezményes 
ellenérték fejében vásárló jogosulttá válik a bérlethez kapcsolódó VIP Upgrade-re (a 
továbbiakban „Kedvezményes VIP Upgrade”). 
 
A VIP Upgrade ellenértéke 
 
(i) az első 10 (tíz) bérlet vásárló esetében 1,-EUR, azaz egy euró; 
(ii) a 11-20. bérlet vásárló esetében 10,-EUR, azaz tíz euró; 
(iii) 21-50. bérlet vásárló esetében 20,-EUR, azaz húsz euró. 
 
Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez megadott hozzájárulás visszavonása a Játék 
időtartama alatt, illetve a Kedvezményes VIP Upgrade igénybevétele előtt történik, a Játékban 
a Játékos nem vesz részt, illetve a Kedvezményes VIP Upgrade-t nem jogosult igénybe venni. 
 
A Játék résztvevői. A Játékban bármely természetes személy részt vehet Játékosként, aki 
érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, 16. életévét betöltötte, 
és a 2022. évi Balaton Sound Fesztivállal kapcsolatos pre-regisztrációban részt vett, valamint 
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a 2022. évi Balaton Sound Fesztiválra a jegyértékesítés első 24 (huszonnégy) órájában 
bérletet vett.  
 
Jegyvásárlásnak kizárólag az a tranzakció tekinthető, amelynek során a fizetési tranzakció is 
teljes egészében megtörtént. A Játékban való részvételre minden egyes jegyvásárlás jogosít, 
függetlenül az egy jegyvásárlás során megvett bérletek darabszámától. Ugyanakkor minden 
egyes jegyvásárlás csak egyetlen Kedvezményes VIP Upgrade-re jogosít, függetlenül a 
jegyvásárlás során megvett bérletek darabszámától.  
 
A Játékben Játékosként nem vehetnek részt a 2022. évi Balaton Sound Fesztiválra szóló 
bérletet részletfizetés útján vásárló személyek, továbbá a Szervező tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozói. 
 
A Kedvezményes VIP Upgrade igénybevétele. A Kedvezményes VIP Upgrade-re jogosult 
Játékosokat a Szervező a Játék végétől számított 8 (nyolc) napon belül emailben értesíti a 
Kedvezményes VIP Upgrade-re jogosító kód megküldésével. Amennyiben a kód az értesítés 
megküldésének pillanatában még nem használható fel, úgy a Szervező külön is értesíti a 
Kedvezményes VIP Upgrade jogosultjait a kód felhasználhatóságáról. A Kedvezményes VIP 
Upgrade-re jogosult Játékos a Kedvezményes VIP Upgrade-t a Szervező webshopjában 
történő vásárlás során, a kód megadásával tudja igénybe venni, az értesítés megküldését 
követő 30 (harminc) napon belül. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, vagyis a 
Kedvezményes VIP Upgrade igénybevételére a határidő lejártát követően már nincsen 
lehetőség. A kód pénzre nem váltható. A kód kizárólag egy alkalommal használható fel.  
 
A Játék jogi jellege. A Játék üzleti promóciónak minősül. A Szervező kötelezettséget vállal a 
Kedvezményes VIP Upgrade után valamennyi adó és közteher megfizetésére.  
 
Általános rendelkezések. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 
Szabályzat szerint történik.  
 
A Játékos a Játékban való részvételével minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a 
jelen Szabályzat és a Játékhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, és magára 
nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.  
 
A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül 
módosítani. 
 
Felelőségi kérdések. Amennyiben a Játék során visszaélés, vagy annak gyanúja merül fel, a 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a 
visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű 
felelősségét kizárja. 
 
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, helytelen email-cím megadásából, 
vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt 
maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel 
kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben 
kizárólag a Játékosokat terheli. 
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A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban 
való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért, 
veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék 
lebonyolításával kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely harmadik személlyel szembeni 
igényérvényesítésről. Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, hogy a kódot felhasználó 
személy megegyezik-e a Kedvezményes VIP Upgrade jogosultjával, ezért kifejezetten kizárja 
a felelősséget arra az esetre, ha a kódot arra nem jogosult személy használja fel. Amennyiben 
a kódot a Kedvezményes VIP Upgrade jogosultja harmadik személy részére hozzáférhetővé 
teszi, úgy annak kockázatát maga viseli. 
 
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot 
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel 
továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai 
meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek 
következményeiért.  
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 
Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy befejezze. 
 
Adatkezelés. Kérjük, hogy a Nyereményjátékre való jelentkezés előtt figyelmesen 
olvassa el a Játékkal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatót! 
 
Budapest, 2022. február 3. 


