STRAND FESZTIVÁL PROMÓCIÓS AKCIÓ
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg a 2022. évi
STRAND Fesztivállal kapcsolatban lebonyolításra kerülő „STRAND FESZTIVÁL
ADVENTI AKCIÓ – ZSÁKBAMACSKA” megnevezésű promóciós akcióban (a
továbbiakban Akció) történő részvétel feltételeit.
Az Akció szervezője. Az Akció szervezője a 2022. évi STRAND Fesztivál szervezője, a
VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz.
23796/58., Cg. 01-09-695549, adószáma: 12625150-2-41, a továbbiakban a Szervező).
Az Akció időtartama. Az Akció közép-európai idő szerint 2021 december. 12. 00:00 óra
2021. december 13. 24:00 óra között kerül lebonyolításra.
Az Akció leírása. A 2022. évi STRAND Fesztiválra az Akció időtartama alatt a jelen
Szabályzatban írtak szerint bérletet vásárlók mindegyike automatikusan és garantáltan
jogosulttá válik egy „STRAND FESZTIVÁL ADVENTI AKCIÓ – ZSÁKBAMACSKA
Ajándékcsomag” (a továbbiakban Ajándékcsomag) átvételére.
Az Akció résztvevői. Az Akcióban automatikusan részt vesz minden olyan természetes
személy, aki az Akció időtartama alatt a 2022. évi STRAND Fesztiválra online, a Szervező
strandfesztival.com oldalról elérhető webshopjában, vagy személyesen, az Akvárium Klubban
(1051 Budapest, Erzsébet tér 12.) 4 napos bérletet vagy 4 napos VIP bérletet vásárol. Az
online történő jegyvásárlás esetén bérletvásárlásnak kizárólag az a tranzakció tekinthető,
amelynek során a fizetési tranzakció is megtörtént. Az online bérletvásárlás esetén a résztvevő
a jegyvásárlás során megadott email címére Szervező által küldött kuponkód segítségével,
annak a festivaltore.com weboldalon történő megadásával rendelheti meg az
Ajándékcsomagot. Minden bérletvásárlás külön Ajándékcsomagra jogosít. Az
Ajándékcsomagra jogosító kuponkód egyedi, és egyszer beváltható.
Az Ajándékcsomag tartalma. STRAND FESZTIVÁLHOZ kapcsolódó ajándékok 10.000,Ft értékben
Az Ajándékcsomag átvétele. Az Ajándékcsomag átvétele online jegyvásárlás esetén akként
történik, hogy a résztvevő a festivalstore.com oldalon található, a VOLT BOLT Kft. – mint
harmadik személy – által működtetett online boltban a vásárláskor kapott kuponkódját
megadva tudja postai címére megrendelni az Ajándékcsomagot. Amennyiben a résztvevő több
Ajándékcsomagra is jogosult, ezeket különböző nevekre és postacímekre is kérheti. Az
Ajándékcsomag kézbesítéséhez szükséges adatok megadására 2021. december 12. 10 óra és
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2021. december 19. 12 óra között van mód, az ezen időpontig be nem váltott vonalkódok után
a résztvevő elveszíti jogosultságát az Ajándékcsomagra.
Személyesen történő jegyvásárlás esetén az Ajándékcsomag átvétele a vásárlás helyszínén,
közvetlen a fizetés megtörténte után lehetséges. A vásárlás helyszínéről való távozást
követően a résztvevő elveszíti jogosultságát az Ajándékcsomagra.
Az Akció jogi jellege. Az Akció üzleti promóciónak minősül. A Szervező kötelezettséget
vállal az Akcióban átadásra kerülő ajándékok után valamennyi adó és közteher megfizetésére.
Általános rendelkezések. Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen
Szabályzat
szerint
történik.
A
jelen
Szabályzatot
a
Szervező
a
https://strandfesztival.com/hazirend-aszf alatt teszi közzé. Az Akcióban résztvevő személyek
a jelen Szabályzatot az Akció időtartama alatti online, illetve személyes jegyvásárlással
kötelezőnek fogadják el. A résztvevők jogosultak az Ajándékcsomag átvételét visszautasítani.
A Szervező felhívja a résztvevők figyelmét, hogy online jegyvásárlás esetén az
Ajándékcsomagot az jogosult beváltani, aki a vásárlás során kapott kuponkódot először
érvényesíti, ezért fontos, hogy a résztvevők azt gondosan őrizzék. A kuponkóddal való
esetleges visszaélés esetén új kuponkódot a Szervező nem ad ki, és új Ajándékcsomagot sem
biztosít. Erre tekintettel a kuponkód olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz
illetéktelenek ne férjenek hozzá, a résztvevők kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A
Szervező az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.
Adatvédelem. A Szervező a személyes jegyvásárlás során személyes adatokat nem gyűjt,
illetve nem kezel.
A résztvevők online jegyvásárlás során gyűjtött személyes adatait a Szervező Általános
Adatvédelmi Szabályzatának és annak mellékleteinek megfelelően kezeli. A Szervező felhívja
a figyelmet, hogy az Ajándékcsomag megrendelése során a résztvevők a címzettek nevét és
postacímét kizárólag a VOLT BOLT Kft. részére kell, hogy megadják. A Szervező így ezen
adatokhoz nem fér hozzá, azokat nem kezeli, ugyanakkor a Játékban való részvételre jogosító
kuponkódokat – minden személyes adat nélkül – továbbítja a VOLT BOLT Kft. felé. A
VOLT BOLT Kft. adatkezelésére saját külön adatvédelmi szabályzata az irányadó.
Budapest, 2021. december 10.
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