Hivatalos játékszabályzat – Magyar Vöröskereszt - Facebook és Instagram
véradók világnapi játék
1. A Magyar Vöröskereszt (továbbiakban: Szervező, székhely: 1051 Budapest, Arany János utca
31.) és a most! Reklámügynökség (továbbiakban: Lebonyolító, székhely: 1118 Budapest, Otthon
u. 23/a) által szervezett nyereményjátékokban (továbbiakban: Játékok) kizárólag magyar
állampolgárok, és természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt saját
Facebook és/vagy Instagram profillal rendelkeznek.
A Játékokban való részvétel a jelen Hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. Jelen játékszabályzat érvényessége:
2018. június 15.
3. A játék rövid leírása:
A Magyar Vöröskereszt Önkéntes Véradás – Magyar Vöröskereszt Facebook oldalán és
Instagram oldalán játékot hirdet. Június 14-én, a Véradók Világnapja alkalmából arra kérik az
aznap a vért adókat, hogy készítsenek fotót véradásukáról és saját FAcebook vagy Isntagram
profiljukkal tegyék azt közzé a #veradokvilagnapja és #veradovagyok hastagekkel, nyílvános post
formájában, A 2018. június 14-i véradásukról képet nyilvánosan megosztók között három
szerencsés véradó egy 4 tételes badacsonyörsi borkóstolót nyer, hidegtállal spékelve
a Csendes Dűlő Szőlőbirtokon, a borászat felajánlásából.
4. A játékok menete:
A játékban résztvevő véradóknak a saját, 2018. június 14-én megvalósult véradásukról kell
nyílvánosan postolni egy képet saját Instagram és/vagy Facebook oldalukon a #veradovagyok
#veradokvilagnapja hastag-et használva. A játékban résztvevő véradók közül hármat sorsol ki a
Magyar Vöröskereszt háromtagú sorsolási bizottsága.
A sorsolás helyszíne: A Magyar Vöröskereszt székháza, 1051 Budapest, Arany János 31.,
A sorsolás időpontja: 2018. június 15., 10:30
A nyeremény készpénzre nem váltható.
5. Értesítés:
A Lebonyolító a sorsolás után egy külön posztban Facebook oldalán és Instagram oldalán egy
külön posztban értesíti a nyerteseket, akiknek a sajto@voroskereszt.hu címen jelentkezve kell
visszaigazolniuk a nyeremény átvételét. Minderre három munkanap áll rendelkezésükre a
nyerteseknek.
6. A nyeremény átvétele:
A nyereményeket postázzuk a játékos által megadott névre és címre.
7. Egyéb kikötések
- A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő
elmaradásokért, károkért.
- Amennyiben a Nyertes 3 munkanapig nem jelentkezik Facebook üzenetben, a Nyertes
nyereményre való jogosultsága megszűnik, és a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy
pótnyertest sorsoljon.
- Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával
együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy
gondnoka jogosult.
- A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik
kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a
nyerési esélyeiket növeljék, beleértve azokat, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós

Facebook/Instagram profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül
növeljék a saját nyerési esélyeiket.
- Továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
8. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a
Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételéhez szükséges
utazási költséget) a nyertest terhelik.
9. Ez a promóció nem a Facebook/Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével
illetve együttműködésével lett megszervezve.
10. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy
- nyertesség esetén Szervező a beadott pályázatot a Szervező saját Facebook és Instagram
Oldalán kezelje (például külön galériába töltse) a pályázó nevével együtt.
- A játék folyamán megszerzett személyes adatokba (név, lakcím) a Szervezőn és a Lebonyolító
ügynökségen kívül harmadik fél nem nyer betekintést, nem rendezi külön adatbázisba és azt
későbbi marketing célokra nem használja fel.
- A játékosok a játékban való részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a
Játékszabályzat minden rendelkezését.
11. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Nyereményt felajánló valamint a
Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§
(b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
12. A Szervező fenntartja a jogot a Játékok megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a
Szervező Facebook/Instagram üzenőfalán.
13. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa.
Mindenkinek kellemes játékot és sok szerencsét kívánunk!
Budapest, 2018. június 13., Magyar Vöröskereszt & most! Reklámügynökség

