JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Vasárnapi Légvárnapok”
Játék a vásárlóknak 2022. június 19.- augusztus 28. között a Csaba Centerben
1. A játék szervezője
A „Vasárnapi Légvárnapok” játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Csaba Center
Bevásárló- és Szórakoztatóközpont üzemeltetője a Csaba Center Invest Kft. (Székhely: 5600
Békéscsaba, Andrássy út 37-43.)
2. A játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden magánszemély, aki az alábbi korlátozások alá nem esik:
A játékban nem vehetnek részt:
A Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztatóközpont üzleteinek bérlői és tulajdonosai,
munkavállalói illetve azok hozzátartozói, abban az esetben, ha a játékban felhasználni kívánt
blokkok azon üzletekből származnak, amelynek bérlői, tulajdonosai, illetve munkavállalói,
valamint azok hozzátartozói.
3. A játék időtartama
2022. 06.13-08. 29. között
4. Részvételi feltételek, a játék leírása
− Ha a vásárló a játék időtartama alatt a Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztatóközpont
bármely üzletében egy összegben, alkalmanként 1.000 Ft felett vásárol vagy szolgáltatást vesz
igénybe (kivéve a Játékterv 7. pontjában felsorolt szolgáltatások) és azt blokkal vagy számlával
igazolja a bevásárlóközpont földszintjén található Információs Pultban, akkor a blokk/számla
bemutatását és lebélyegzését követően jogosult 2 (kettő) darab „Vasárnapi Légvárnapok” játék
kupon átvételére.
− A blokkok 2022. június 13. és augusztus 29. között a „Vasárnapi Légvárnapok” adott hetén
válthatók be kuponra.
− Az akcióban az adott héten (hétfőtől vasárnapig) történt vásárlások után kapott blokkok
vesznek részt.
− A blokkok beváltására az adott héten minden nap 10.00-18.00 óra között van lehetőség az
információs pultban.
− A vasárnap 18.00 után kelt blokkok a következő héten is beválthatók kuponra.
− A beváltás során kapott kuponok a Csaba Center területén (aula, folyosó, esetleg főbejárat)
felállított játékok (ugrálóvárak, légvárak és trambulin) valamelyikében tetszőlegesen
használhatók fel a „Vasárnapi Légvárnapok” időtartama alatt.
− A játékok a használati szabályok és a munkatársak utasításainak betartása mellett, egy kupon
átadása ellenében használhatók.
− Egy alkalommal a vásárló annyiszor 2 db játék kupon átvételére jogosult, ahányszor különkülön 1.000 Ft feletti blokkot mutat be az információs pultban.

− Több 1.000 Ft feletti blokk megléte esetén egy vásárlótól egy adott napon, 1 üzletből
maximum 3 db blokk fogadható el.
− A blokkok nem összevonhatóak! Az 1.000 Ft feletti blokknak egy vásárlásból kell származnia, de
a blokkon több tétel is szerepelhet.
− A blokk / számla bármely üzletből származhat, ha 2022. június 13. és augusztus 28. közötti
időpontban kelt, de kuponra váltani csak az adott héten lehet. Pl. Június 13-19. között kelt
blokkok csak június 19-ig válthatók kuponra, kivéve akkor, ha az június 19. 18.00 óra után kelt.
− A játékban kizárólag a Csaba Center üzleteinek blokkjai/számlái vehetnek részt.
− A blokk/számla lebélyegzésre kerül „Csaba Center / Csaba Center Nyereményakcióban
felhasználva” felirattal ellátott pecséttel és így kerül vissza a vásárlóhoz. A lebélyegzett blokk /
számla nyereményjátékban történő újbóli felhasználása nem lehetséges.
5. Az Információs Pult
− A blokkokat beváltani és a játék kuponokat átvenni az Információs Pult nyitvatartási ideje alatt
lehet.
− Az információs pult nyitva tartása minden nap 10.00-18.00-ig, ünnepnapokon zárva.
− Külső gátló körülmények, illetve technikai problémák esetén a szervező a pult nyitva tartását
módosíthatja.
6. Egyéb szabályok
− A tényleges vásárlók érdekében a szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy egy-egy üzlet
blokkjainak elfogadását időszakosan vagy akár véglegesen felfüggessze, ha felmerül annak a
gyanúja, hogy az üzlet blokkjaival vásárlást vagy szolgáltatást igénybe nem vevő személy kíván
játszani. Ezzel kapcsolatos felvilágosítás az Információs Pultban kérhető.
− A tényleges vásárlók érdekében a szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy egy-egy
személyt időszakosan vagy véglegesen kizárjon a játékból, ha felmerül annak gyanúja, hogy az
adott személy nem vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével jutott a blokk(ok)hoz (blokkok
gyűjtése szeméttárolóból, üzletekből, kéregetés stb.), tehát a játékban vásárlás/szolgáltatás
igénybevétele nélkül, jogtalanul kíván részt venni.
7. A játékban részt nem vevő szolgáltatások
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szerencsejátékra fordított összeg
csekk befizetés, számla befizetés
pénzváltás
garanciális csere
Csaba Center Vásárlási Utalvány
üzletekben vásárlási utalványok, ajándékkártya vásárlás
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