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„FŐZD MEG ÁZSIÁT!” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A MARESI FOODBROKER KFT. szervező nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) hirdet 2020.
szeptember 1. 00:00 és 2020. október 11. 23:59 között a http://fozdmegazsiat.hu/ weboldalon
(továbbiakban: Weboldal).
1./ A Játék Szervezője és Lebonyolítója
A Játék szervezője:
MARESI FOODBROKER KFT.
székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.
cégjegyzékszám: 01-09-076829
adószáma: 10567203-2-43
(továbbiakban: Szervező)
A Játék lebonyolítója és a technikai háttér szolgáltatója a Szervező megbízásából:
Super11 Creative Zrt.
székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4. 4. em.
cégjegyzékszám: 01-10-048731
adószáma: 25460731-2-43
(továbbiakban: Lebonyolító)
2./ A Játékban résztvevők
A Játékban részt vehet, azaz receptet küldhet be minden természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte,
Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik, Facebook profillal rendelkezik és aki nem esik a jelen
pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
A Játékban nem vehetnek részt:
- a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek
hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont);
- a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek
(törvényes képviselőjük útján sem).
A Játékban résztvevők részvételüket megelőzően elfogadják a jelen játékszabályzatot és az 1. sz. mellékletét
képező Adatvédelmi tájékoztatót. A Játékban való részvétel feltétele a jelen játékszabályzat és Adatvédelmi
tájékoztató elfogadása, melyek a Weboldalon érhetők el.
A Játékosok közül kizárásra kerülhetnek azok, akik a jelen szabályzatban foglaltakat megszegik.
3./ A játék időtartama
A Játék 2020. szeptember 1. 00:00 és 2020. október 11. 23:59 között tart. A Játék időtartama alatt beérkező
receptekhez kapcsolódó Játékosok vehetnek részt a Játékban.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
4./ A Játék leírása
A Játékra a fozdmegazsiat.hu oldalon lévő jelentkezési lap kitöltésével, ázsiai ételrecept és a recept alapján
készült étel fotójának egyidejű beküldésével lehet jelentkezni a Játék időtartama alatt.
A recepthez beküldött saját ételfotón szerepelnie kell a Shan’shi vagy a Kikkoman valamely termékének is
(akár a háttérben).
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A jelentkezés során a Játékos a Weboldalon a következő adatait adja meg: név, emailcím, lakcím,
felhasználónév.
A receptekre a Weboldalon lehet szavazni a Facebook Like gomb megnyomásával a Játék időtartama alatt.
Szavazatot jogosult leadni (azaz a Weboldalon Like-olhat) minden olyan személy, aki Facebook profillal
rendelkezik. Egy személy egy szavazatot adhat le, azaz egy Facebook profillal egy szavazat adható le. A Játék
időtartama alatt szavazatok (Like-ok) kerülnek értékelésre.
A Játékban való részvétel termékvásárláshoz nem kötött. A Játékban való részvétel önkéntes.
A Játékos a Játékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a hello@fozdmegazsiat.hu
e-mail címre történő erre irányuló levél küldésével. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.
5./ A Játék nyereményei
a) Rácz Jenő által kiválasztott legjobb receptet beküldő személy jogosult: 4 fő részére szóló ázsiai
főzőkurzusra a Chefparade jóvoltából (https://www.chefparade.hu/hu/home). Az utalvány bármilyen
Chefparade főzőkurzusra beváltható 2021.07.01-ig.
b) Sorsolással megállapított nyertes jogosult: Shan’shi és Kikkoman ajándékcsomagra a Paulus ház Rácz
Jenő selection Rácz Jenő által dedikált borával.
A csomag tartalma:
Terméknév

DB

Kikkoman Szójaszósz 12x250ml

3

Kikkoman Szójaszósz kiöntős 12x150ml

2

Kikkoman Teriyaki marináló szósz 6x250ml

1

Kikkoman Gluténmentes szójaszósz 6x250ml

2

Kikkoman Teriyaki BBQ szósz mézzel 6x250ml

2

Kikkoman Teriyaki szósz sült fokhagymával 6x250ml

1

Kikkoman Ponzu citrusos szójaszósz 6x250ml

3

Kikkoman Szójaszósz kiöntős "less salt" 6x150ml

2

Shan Shi Mie tojásos tészta 9x250g

2

Shan Shi Üvegtészta 12x100g

2

Shan Shi Woktészta 10x250g

2

Shan Shi Rizstészta 9x250g

2

Shan Shi Thai chiliszósz 6x200ml

1

Shan Shi Wok szósz 6x150ml

1

Shan Shi Chili szósz csípős 6x200ml

1

Shan Shi Teriyaki szósz 6x150ml

1

Shan Shi Wasabi krém 6x43g

1

Shan Shi Chili szósz édes 6x200ml

1

Shan Shi Sambal Oelek 6x100g

2

Shan Shi Chop Suey-ázsiai vegyes zöldség 6x330g

2

Shan Shi Babcsíra 6x330g

2

Shan Shi Bambuszrügy szeletek 6x330g

2

Shan Shi Kókusztej 12x165ml

1

Shan Shi Kókusztej light 12x165ml

1

Kikkoman kötény

2

Kikkoman kiöntő

1

Kikkoman pálcika

1

Kikkoman táska
Paulus ház Rácz Jenő selection bor

1
1
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c) A legtöbb szavazatot (Like-ot) elérő receptet beküldő személy jogosult: 2 fő részére szóló ajándékutalvány
a Mala Garden**** Hotel-be.
Az utalvány értéke: 157.800 Ft/2 fő/2 éj Deluxe szobatípusban
Utalvány érvényessége:
2020.10.01-2021.06.30.
Az ajándékutalvány tartalmazza:
•
érkezéskor üdvözlőital
•
két éjszaka szállás Deluxe szobatípusban
•
gazdag, pezsgős büféreggeli
•
exkluzív wellness részlegek (csendes órák: 18-21 óráig kizárólag 12 év feletti vendégeinknek) és
tavasztól őszig vízre épített 330 m2 –es privát napozóterasz (10:00-tól 19:00-ig tart nyitva)
•
2 db törölköző naponta díjmentesen biztosított a wellness részlegen és a privát napozó teraszon,
továbbiak 500 Ft / db ellenében
•
fürdőköpeny, papucs és többféle törülköző bekészítés
•
minőségi argán olajos fürdő és kozmetikai ápolószerek
•
korlátlan WiFi internet használat
Az utalvány kizárólag a szállodával előre egyeztetett időpontban, a szálloda írásos visszaigazolása alapján
érvényes.
Kizárt időszakok:
2020.10.22-24.
2020.11.13-15.
2020.12.18-2021.01.02.
2021.02.12-15.
2021.03.05-07.
2021.03.12-15.
2021.04.01-05.
2021.05.21-24.
A foglalt szoba az érkezést megelőző 14. napig térítésmentesen lemondható, módosítható. 14 napon belül
történő lemondás, módosítás esetén az utalvány értéke nem visszatérítendő, a szállodát illeti meg.
A visszaigazolásban szereplő távozási dátum előtt történő kijelentkezés esetén az utalvány fennmaradó
értéke nem felhasználható.
Telefonon keresztüli lemondást nem áll módunkban elfogadni, kérjük írásos formában (e-mail, levél)
jelezze szándékát.
További információk:
Bejelentkezés a szobába az érkezés napján: 14:00 órától
Kijelentkezés a szobából az elutazás napján 11:00 óráig
Pontos címünk: GPS 46.914185, 18.061711, Siófok, Szent István sétány 1.
A nyeremények készpénzre nem válthatók, át nem ruházhatók.
6./ A nyertes megállapítása
A Játékban résztvevő receptet beküldő Játékosok között 3 nyertes kerül megállapításra:
a)

A Játék lezárultát követő 3 napon belül a Lebonyolító megállapítja, hogy mely recept kapta a legtöbb
szavazatot (Like-ot). Ezen receptet beküldő személy az 5./a) pontban foglalt nyeremény jogosultja.
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b)

A Játék kampányarca, Rácz Jenő a Játék lezárultát követő 3 napon belül kiválasztja a legjobb receptet.
Ezen receptet beküldő személy az 5./b) pontban foglalt nyeremény jogosultja.

c)

A Játék lezárultát követően 2020.10.14. napján a Lebonyolító random kiválasztással, software
segítségével kisorsol a receptet beküldő Játékosok közül 1 db nyertest és 1 tartaléknyertest.
(Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak
jelen szabályzat szerint, vagy a nyertes kizárásra kerül a játékból, a Szervező a tartaléknyertest hirdeti
meg az 5./c) pontban foglalt nyeremény nyertesének.)

A nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult, a döntés ellen
fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.
7./ A nyertesek értesítése
A nyerteseket a Szervező vagy a Lebonyolító a megadott e-mail címükre történő e-mail küldésével értesíti a
nyertes megállapításától számított 5 munkanapon belül.
A nyereményeket a Szervező vagy a Lebonyolító postai úton/ futár segítségével juttatja el a Játékosnak, az
értesítést követő 90 napon belül.
A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, a szállítási késedelemért vagy a szállítás meghiúsulásáért a
Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. Sikertelen postai vagy futár által történő kézbesítés esetén
a nyertes a nyereménytől elesik és emiatt tartaléknyertes sem kerül kiválasztásra ebben az esetben.
Ha a nyertes nem értesül a nyertesség tényéről (nem olvassa az e-mailt), azért a Szervezőt és/vagy a
Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az
ebből adódó értesítési késedelemért vagy annak meghiúsulásáért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal
felelősséget.
A nyertesnek az értesítést követően 5 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél vagy a Lebonyolítónál a
hello@fozdmegazsiat.hu e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A nyertes köteles az
értesítésre választ küldeni, a válasz e-mailnek tartalmaznia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
elfogadja-e a nyereményt, illetve egyeztetni szükséges a nyeremény átvételének időpontjával kapcsolatban.
A tartaléknyertest legkésőbb a nyertesnek a fenti visszaigazolásra vonatkozó határidő lejártát követő 6 napon
belül értesítjük a jelentkezési felületen megadott e-mail címen, valamint – ha telefonszámot is megadott –
telefonszámon. Ezt követően a folyamat megegyezik a nyertes értesítésekor követendő folyamattal.
Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát
elvesztette, további reklamációra nem jogosult.

8./ Felelősségkizárás
A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget a Játék során bekövetkezett vagy ahhoz kapcsolódó
károkért.
A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a
Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve, ha a Játékos által igénybe vett
internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a jelentkezés.
A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget a Játék bármilyen félbeszakadásáért.
A Játékból kizárt személy a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben semmilyen jogcímen igényt nem
jogosult érvényesíteni.
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A Szervező és a Lebonyolító nem felel a Játékban résztvevő személyek által feltöltött ételfotókért és receptek
tartalmáért.
9./ Egyebek
A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli. A nyeremény kiszállításához kapcsolódó postai
/ futár költségeket a Szervező viseli és fizeti meg.
A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági, jótállási, kártérítési igényét a
nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat és a mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató
módosítására.
A Szervező és a Lebonyolító a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos
reklamációt nem fogad el.
----------

