OTP Bank fesztivál aktivitás – Brain Bar Jövőfesztivál 2021
„Step by step” promóció
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
Az OTP Bank „Step by step” elnevezésű promóció (”Játék”) szervezője az OTP Bank Nyrt. (Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Adószám: 10795044-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-042048) (”Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség,
a Human Telex Advertising Kft. (székhely: 1036 Bp. Lajos utca 74-76. 5. emelet 29, cégjegyzékszám: 01-09-889436)
(”Lebonyolító”) látja el.
A Játék helyszíne: Brain Bar Jövőfesztivál 2021 (szervező: Brain Bar Kft. Cím: 1122 Budapest, Székács u. 29., adószáma:
25714009-2-43; cégjegyzékszáma: 01-09-285175), Millenáris Park.
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1

A Játékban minden, a 2.4 és a 2.5 pontban meghatározott személyek körébe eső, cselekvőképes természetes személy
(”Játékos”) vehet részt, a Játék 3. pontban írt időtartama alatt.

2.1.1. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos saját akaratából, érdeklődéséből vegyen részt a Játékban.
2.2. A Játékos az OTP Bank standjánál személyesen vagy elektronikus úton a https://www.otpfenntarthatosag.hu/hu/kozossegiszerepvallalas/kultura/brain-bar-jovofesztival (a továbbiakban: otpfenntarthatosag.hu) oldalán keresztül értesülhet a promócióról
és annak feltételeiről. A részvételnek feltétele, hogy a https://brainbar.dev.junior.otp.scapps.io/ felületén alkalommal kitöltse a
Karriertesztet vagy végig menjen az OTP standjánál lévő lépésszámláló Adományjárdán. A Játékos a Játékban való részvétellel
automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglaltakat, melyet Lebonyolító köteles online felületen és a standnál jól
látható helyen kihelyezni és a Játék megkezdése előtt felhívni Játékos figyelmét a szabályzat megismerésére.
2.3. A Játékban való részvételhez a Játékosnak vagy a https://brainbar.dev.junior.otp.scapps.io/ oldalon elérhető Karriertesztet
szükséges kitöltenie vagy az OTP standjánál lévő lépésszámláló Adományjárdán szükséges végig mennie.
2.4. A garantált, fesztivál ideje alatt biztosított egyedi vászontáska ajándék átvételéhez a játékosnak a Karriertesztet szükséges
kitöltenie és annak záróképernyőjén megjelenő, a kitöltést visszaigazoló szöveget (szöveg: Gratulálunk, sikeresen kitöltötted a
Karriertesztet! Ennek a képernyőnek a felmutatásával átveheted nyereményedet az OTP standnál.) a fesztivál helyszínén az
OTP Bank standnál a Szervező megbízásából dolgozó hoszteszeknek szükséges bemutatni. A hosztesz a visszaigazoló üzenet
érvényességét megtekintés útján jogosult ellenőrizni. A Játékos a játék időtartama alatt összesen egy darab egyedi vászontáska
ajándékra jogosult.
2.5. A garantált, fesztivál ideje alatt biztosított matcha ital ajándék átvételéhez a játékosnak hosztesz jelenlétében az OTP
standjánál lévő lépésszámláló Adományjárdán szükséges végig mennie. Amennyiben a Játékos teljesítette a fenti feltételeket a
matcha ital ajándékok (tea, kávé, limonádé) közül választhat egyet. A Játékos a játék időtartama alatt egy darab matcha ital
ajándékra jogosult.
2.6. A 2.4. és 2.5. pontban meghatározott ajándékokat - mindkét ajándéktípusból (egyedi vászontáska és matcha ital) egyetegyet - egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult átvenni. Bizonyítható vagy vélelmezhető többszöri
átvételi kísérlet esetén Szervező fenntartja a jogot, hogy Játékost a Játékból kizárja.
2.7. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik túlzott alkoholos befolyásoltság
vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt áll, ezáltal veszélyt jelent a saját-, mások- illetve a stand berendezésének
eszközeire.
2.8. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, úgy a Szervező a Játékost a Játékból
kizárhatja.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
Az https://brainbar.dev.junior.otp.scapps.io/ oldalon zajló Karrierteszt kitöltésének időtartama: szeptember 9. 8 óra 0 perc –
szeptember 10. 18 óra 30 perc.
A helyszíni aktivitás a Brain Bar Jövőfesztivál teljes időtartama alatt (2021. szeptember 9-10. között), meghatározott üzemelési
időkben:
− szeptember 9., csütörtök: 9.00 - 18.30
− szeptember 10., péntek: 9.00 – 18.30 elérhető.
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4. AJÁNDÉKOK
4.1. A Játékos a 2.4, 2.5 és 2.6. pontban meghatározott feltételek szerint jogosult ajándékokat átvenni.
4.2. Az Ajándékok korlátozott számban állnak rendelkezésre, így Szervezőt és Lebonyolítót nem terheli felelősség, amennyiben a
Játékos által kívánt Ajándék készlethiány miatt nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben a Játékos jogosult másik típusú
Ajándék választására.
4.3. Az Ajándékok típusai:
- egyedi vászontáska összesen 200 db/nap
- matcha ital (tea, kávé, limonádé) összesen 1000 db/nap
4.4. Az ajándékokat a Brain Bar Jövőfesztivál 2021 helyszínén, a Millenáris Parkban felállított OTP Bank standnál lehet átvenni.
4.5. Az Ajándékok minőségéért és tartósságáért Megbízó és Lebonyolító felelősséget nem vállal.
4.6. Az Ajándék átvétele másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
4.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Ajándékokat a Játék ideje alatt azokkal megegyező értékű és minőségű más
ajándékokkal helyettesítse.
5. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli a magyar jogszabályok szerint. Szervezőt az
Ajándék fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL, PANASZKEZELÉS
6.1.
A Játékról részletes információk az https://www.otpfenntarthatosag.hu/hu/kozossegi-szerepvallalas/kultura/brain-barjovofesztival oldalon és a Fesztivál helyszínén található OTP Bank standjánál érhetőek el magyar nyelven.
6.2. A Játékos a Játékkal kapcsolatos esetleges panaszaival a Szervezőhöz fordulhat a következő elérhetőségen: csr@otpbank.hu
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. Amennyiben a Játékos a fentiekben írtak szerint a Játékban való részvételt követően a helyszínen átvehető Ajándékot a
játék ideje alatt nem veszi át a helyszínen, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.
7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
7.3. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a rendezvényről tömegfelvétel készül!

Budapest, 2021. szeptember 9.

OTP Bank Nyrt.
Szervező
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