I. A játék szervezője, időtartama, nyeremény
A Sportos és Egészséges Magyarországért Párt nyereményjátékában (továbbiakban: játék)
való részvétel ingyenes. A játékban azok vehetnek részt, akik 2017.11.10. 16:20 - 2018.01.12
17:00 között lájkolják a
linken található bejegyzést (továbbiakban: játékban résztvevő bejegyzés), és válaszolnak a
játékban résztvevő bejegyzésben feltett kérdésre.
A játékot a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt (Cím: 1065 Budapest, Lázár utca 10.)
szervezi (továbbiakban: szervező), azért ő felel. A nyereményt a szervező ajánlja fel, amely a
következő: - 2 db 25000 Forintos sportszerutalvány.
II. Játék menete
A játékban bárki részt vehet, aki a játék időtartama alatt a játékban résztvevő bejegyzést
kedveli, illetve hozzászólásban elküldi a Játékban feltett kérdésre a választ. A törvénynek
megfelelően 18 év alatti játékosok is részt vehetnek a játékban. A 18 éven aluli személyeknek
nyerés esetén egy nyilatkozatot kell bemutatniuk, amiben a törvényes képviselő/gyám írásos
formában jóváhagyja a játékban való részvételt és a nyeremény átvételét. Amennyiben ez
fennáll, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot és küldünk egy nyilatkozat mintát. A nyilatkozatot
nyerés esetén be kell mutatni, különben a nyeremény nem vehető át.
III. Sorsolás és kiértesítés
A nyereményt 2018.01.22-én 19:00-kor sorsoljuk ki azon játékosok között, akik eleget tettek a
fenti feltételeknek. A nyertes nevét a sorsolást követően nyilvánosan SEM Magyarország
rajongói oldalán hirdetjük ki. A nyertesnek 15 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen
nyereményéért a SEM Magyarország rajongói oldalán privát üzenet formájában. A nyeremény
átvételére a kapcsolatfelvételt követően 30 nap áll rendelkezésére. Amennyiben a Szervező 15
napon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot a nyertessel, vagyis a nyertes nem jelentkezik, és
ebből kifolyólag nem lát rá esélyt, hogy a nyereményt átadhassa, akkor a Szervező nem köteles
újabb sorsolást lebonyolítani. Ebben az esetben a Szervező saját belátása szerint jogosult
rendelkezni a nyereményről.
A nyertes beleegyezik, hogy a nevét nyilvánosan megjelenítsük Facebook oldalunkon. A
nyereményeket a Szervező elektronikus úton történő egyeztetést követően juttatja el a
nyerteshez.
IV. Adatkezelés
A nyertesek adatait (nevét) a Szervező a kiértesítéstől számított 30 napig tárolja, azt illetéktelen
harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
V. Egyéb rendelkezések
A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező vállalja. A

játékban nem vehetnek részt az Sportos és Egészséges Magyarországért Párt és a Profit &
Partners Kft. munkatársai, illetve ezen szervezetek dolgozóinak hozzátartozói. A Játék teljes
mértékben független a Facebook-tól, azt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, és
semmilyen módon nem vesz részt benne.
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