NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
1. A megszervezem.hu weboldalon a játékon való részvétel ingyenes. Kizárólag
regisztráció után tudnak jelentkezni a játékokra.
2. A játékot a megszervezem.hu üzemeltetője a ReCoNeT Kft. végzi. A
nyereményeket a partnercégeink ajánlják fel.
3. Egyazon regisztrált felhasználó több párhuzamosan folyó játékban is részt
vehet, de különböző e-mail címmel, de azonos névvel és lakcímmel beérkező
regisztrációkat töröljük.
4. A játék menete:
- Regisztrálni kell a megszervezem.hu oldalon, majd belépést követően
jelentkezni arra a nyereményre, mely szimpatikus. A nyereményjáték jelentkezésénél
kötelezően megadott adat: a név, e-mail cím, telefonszám, lakcím.
- A megadott kérdésre HELYESEN kell válaszolni, amihez segítséget adunk.
A segítséget a válaszok alatt elhelyezett linken érhető el.
- A jelentkezés után egy meglepetés nyereményt is kisorsolunk. Melyhez
annyit kérünk, hogy ajánlja oldalunkat 3 ismerősének. Ha ezek az ismerősök közül
az egyik beregisztrál az oldalunkra, akkor esélyes lesz a második nyereményre is!
- A sorsolás napján meg kell tekinteni a levelező fiókját, és ha nyert vissza kell
igazolni, hogy hol és mikor tudja átvenni a nyereményt.
(Sok esetben a nyeremény helyhez, vagy időponthoz kötött, ha nem megfelelő az
időpont, vagy a hely, akkor visszaigazoláskor ezt jelezni kell. Ilyen esetben a
felajánlott nyereményt egy másik időpontban újra kisorsolhatjuk!)
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5. A tárgynyeremények készpénzre nem válthatók át.
6. A sorsolás eredményéről a sorsolás napján e-mailben és a megszervezem.hu
weboldalon is tájékoztatjuk a nyerteseket. A nyertesek hozzájárulnak nevük
közléséhez a weboldalon.
7. Amennyiben a nyertes 5 napon belül nem jelzi vissza, hogy a nyereményt

elfogadja és át tudja venni, akkor nyereményigénye elévül.
8. A tárgynyereményeket postán, vagy személyesen juttatjuk el a nyertesnek. A
felajánlott szolgáltatásokról (pl. szállás) igazolást küldünk a levelezési címre.
9. A játékban résztvevők ezen részvételi szabályzat elfogadásával
hozzájárulnak, hogy a részükre marketingtartalmú e-mail üzeneteket, vagy
postai leveleket küldjünk.
10. A játékosok adatait harmadik félnek nem adjuk ki. Kivételt képez, a nyertes
adatai, melyet a nyeremény felajánlónak el kell küldenünk a nyeremény
átvétele miatt.
11. A játékban résztvevők részvételükkel, automatikusan elfogadják ezt a

részvételi szabályzatot.
12. A regisztráltak adatait az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük.
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