A Szegi Medical Center Nyereményjáték Szabályzata:

A játék szervezője: Szegi Medical Center (Székhely: 1052 Budapest, Haris köz 5. 1. em. 1.) A Szegi
Medical Center ( a továbbiakban szervező) a Szegi Medical Center Instagram-oldalán
(https://www.instagram.com/szegimedicalcenter/ ) nyereményeket sorsol ki az általa meghirdetett
nyereményjáték résztvevői között.
A nyeremények
A szervező kisorsol a játék résztvevői között egy 30 ezer Ft értékű BioTech USA táplálékkiegészítő
csomagot*, egy 360 ezer Ft értékű, 6 alkalmas BodyFX alakformáló kezelést, vagy egy 3 alkalmas
duplaidős Venus Legacy kezelést, melynek értéke elérheti a 190 ezer Ft-ot is (A beavatkozás pontos
értéke a kezelt terület nagyságától függ.) A győztes maga dönthet arról, hogy melyik kezelést veszi
igénybe. A Szervező legkésőbb 2022. 06. 29-ig e-mail-en keresztül, privát levélben értesíti a nyertest.
A nyereményjáték egyfordulós és 7 napig tart: 2022. június 20-án kezdődik és 2022. június 27-én ér
véget 23.59-kor. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjáték időtartamát
meghosszabbítsa.
* A BioTech USA táplálékkiegészítő csomag pontos tartalma:
●
●
●
●
●
●
●

Erdei Gyümölcsös Collagen Liquid 1000 ml
Fekete Shaker
L-Carnitine + Chrome 60 kapszula
Áfonyás-málnás L-Carnitine pezsgőtabletta
One a day multivitamin komplex
Super Burner zsírégetést támogató kapszula
100x50 cm törölköző

Sorsolás
A nyeremények sorsolása 2022. június 28. napján történik, egy véletlenszerűség elve alapján működő
számítógépes programmal egy sorsoló bizottság jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás
alkalmával 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.
Részvételi feltételek
A sorsolásban 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;
beköveti a @nemetbalint_ifbbpro és @szegimedicalcenter Instagram-oldalakat,
lájkolja a Szegi Medical Center és Németh Bálint nyereményjátékról szóló
bejegyzéseit (mindkét posztot)

-

mindkét Instagram-oldal nyereményjáték-bejegyzése alá odakommenteli, hogy
“kész”

A nyertesek értesítése
A játék szervezője Instagramon keresztül értesíti a nyerteseket a sorsolást követő 3 munkanapon
belül. A nyerteseknek 10 munkanapon belül van lehetőségük visszajelezni az üzenet megérkezésének
időpontjától kezdve.

A nyeremények átvétele
A játékos köteles együttműködni a Szegi Medical Centerrel a nyeremény igénybevétele érdekében.
Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény igénybevétele meghiúsul, a nyeremény a
továbbiakban nem vehető igénybe, és a Szegi Medical Centert semmilyen felelősség nem terheli. A
nyereményt a nyertes előre egyeztetett, mindkét fél számára kedvező időpontban a Szegi Medical
Centerben (1052 Budapest, Haris köz 5. 1. em. 1.) veheti át, és elfogadja, illetve hozzájárul, hogy a
nyereményének átvételekor róla fénykép készül, és ezt a szervező későbbi marketing
tevékenységeihez felhasználhatja (különösen a közösségi médiában történő megjelentetésével). A
nyeremény átruházható, de készpénzre nem váltható.
Adatvédelem
A jelen Játékban a személyes adatok kezelésére a Nyereményjáték célú Adatkezelési Tájékoztatóban
foglaltak az irányadóak.
Felelősség
A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szegi Medical
Center a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok
keretein belül a nyereményjáték végéig felhasználja és tárolja.

