SZÓKERESŐ NYEREMÉNYJÁTÉK
A nyereményjáték szabályzata
A szókereső nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője: a Q Pharma
Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 8000 Székesfehérvár,
Zsurló utca 15.; továbbiakban: Szervező). A SkyRocket Group Kft (Székhely: 1052 Budapest, Deák
Ferenc tér 3. MEYER & LEVINSON) a nyereményjáték lebonyolítójaként nyereményeket sorsol ki a
nyereményjáték résztvevői között, értesíti a nyerteseket, átadja a nyereményeket.

Nyereményjáték menete
A nyereményjáték a https://czeizelvitamin.hu/ oldalon érhető el. A nyereményjáték résztvevői között
- akik a részvételi feltételeknek megfelelnek - nyereményeket sorsol ki a Szervező. A nyereményjáték
14 napig tart: 2022. február 14-én 16.00-kor kezdődik és 2022. február 28-án 23.59-kor ér véget. A
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartamát meghosszabbítsa vagy azt
akár lerövidítse.
Sorsolás, nyeremények
A Kérdőív fentiek szerinti kitöltői között a Szervező 2022. február 28. napján 11.00 órakor az alábbi
nyereményeket sorsolja ki egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal
sorsoló bizottság jelenlétében. A sorsoló bizottság tagjai a Szervező alkalmazottai. Nyeremények:
3 db ajándékcsomag, amelyek tartalma: ● 3 doboz egy hónapra elegendő Dr. Czeizel Multivitamin
(Várandósság1, Várandósság2, Szoptatás3 a nyertes választása szerinti összeállításban) ● 1 db 20 ezer
Ft értékű Brendon ajándékutalvány ● 1 db Dr. Czeizel Kismama Napló, 1 db Dr. Czeizel lelettartó
mappa.

A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás alkalmával 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. A Szervező
legkésőbb 2022. március 1-ig e-mail-en keresztül értesíti a nyerteseket.
Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban az a játékos vehet részt, aki
● 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár
● rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolvánnyal és
magyarországi állandó lakcímmel
● megtalálja a játékban elrejtett 7 szót és leírja kommentben a nyereményjátékot kihirdető
poszt alá
● beköveti a Dr. Czeizel Multivitamin Instagram-oldalát
● megjelöli két ismerősét a nyereményjátékot meghirdető Instagram poszt alatt
● hozzájárul az adatai Nyereményjáték miatti kezeléséhez, továbbá
● elfogadja a jelen játékszabályzat feltételeit.

A nyertesek értesítése
A játék szervezője a játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesíti a
nyerteseket 2022. március 1-ig. A Szervező értesítését követő 10 munkanapon belül van
lehetősége a nyertesnek visszajelezni.

A nyeremények átvétele
A nyertes játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény igénybevétele érdekében.
Amennyiben a nyertes ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a
továbbiakban nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Ebben az
esetben a pótnyertest értesítik. A nyeremény átvételére személyesen vagy meghatalmazott által, és
postai úton van lehetőség 2022. március 31-ig.
Adatvédelem
A jelen Játékban a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az
irányadóak. A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Q
Pharma a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok
keretein belül, az Adatkezelési Tájékoztató szerint a nyereményjáték végéig felhasználja és tárolja.
Felelősség, vegyes rendelkezések
A Szervező kizárja felelősségét a játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítés neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból
történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a játékos vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a rendelkezésére álló eszközökkel
biztosítja, hogy a Nyereményjáték technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Dr. Czeizel
Baba-Mama Instagram-oldalhoz való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak használata során,
vagy az anyaoldal (www.instagram.com) nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az
internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai
hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem
felelős.
A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik a Nyereményjáték szellemével
ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen
játszani kívánó többi résztvevőt. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a
Szervezőnek okoznak. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot,
hogy ilyen cselekmény észlelése esetén azonnal kizárja a játékost a Játékból. A Szervező fenntartja a
jogot jelen játékszabályzat módosítására, vagy a Nyereményjáték megszüntetésére, mely
változásokról a tájékoztatást a https://www.instagram.com/czeizelvitamin/ oldalon, a

Nyereményjátékkal kapcsolatos eredeti tájékoztatással azonos módon, megfelelő időben közzéteszi.
Ezt a Nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem
hozható, az Instagram (www.instagram.com) tulajdonosai és üzemeltetői a Nyereményjáték
szervezésében semmilyen módon nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semmilyen felelősségük
nincs. A Szervező a Nyereményjáték keretein belül nem oszt szét a jelen játékszabályzatban
meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A jelen játékszabályzat és az Adatkezelési
Tájékoztató a Nyereményjáték teljes időtartama alatt hozzáférhető a https://czeizelvitamin.hu/
honlapon.

