1.1. A Szélvész Autósiskola Kft. promóciós nyereményjátékot hirdet a Szélvész Autósiskola
Kft. (továbbiakban szervező) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/szelvesz )
“Melyik a kakukktojás? ” címmel.

1.2. A Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, és a promóció nem
kapcsolódik a Facebookhoz. A promóció szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
felelősség a Szervezőt terheli.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási,- vagy lakhellyel, valamint Facebook adatlappal rendelkezik, illetve a „B”
kategóriás jogosítvány megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel, vagy olyan
személynek kívánja az esetleges nyereményt átadni, aki megfelel (továbbiakban: Résztvevő).

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói.

2.3. A Résztvevő a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen
megismerte és elfogadja a részvételi szabályzatot.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék időtartama 2022.04.12. 14:00 – 2022.04.18. 24:00. A Játék lezárását követően
leadott hozzászólások érvénytelenek.

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy,
aki a nyereményjáték bejegyzése alatt hozzászólásban megírja, hogy az 5 állítás közül melyik
a kakukktojás, és megosztja a posztot.

4.2. A Szervező más részvételi módot nem fogad el. Kizárólag a Facebook oldalon, a
nyereményjáték bejegyzése alatt leadott hozzászólások fogadhatók el részvételként. A
Szélvész Autósiskola más Facebook bejegyzései alatt leadott hozzászólások érvénytelenek a
játék szempontjából.

5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

5.1. Szervező a Játék befejezését követően, azok közül, akik hozzászóltak és megosztották a
posztot 4 fő nyertest sorsol, akik „B” kategóriás E-Learning tanfolyam díjából (20.000 Ft)
15%-os árkedvezményt kapnak digitális kupon formájában. A kupon átruházható. A kupon
2022. május 31-ig váltható be! A sorsolás alkalmával pótnyertes nem kerül kisorsolásra.

Sorsolás időpontja: 2022.04.19. 10:00 és 14:00 között.
Sorsolás véletlenszerűen a https://socialwinner.besocial.hu/ történik.

5.2. A Nyeremény más termékre, szolgáltatásra, vagy készpénzre nem váltható át.

6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a Nyertest az Általa a Facebook oldalán megadott elérhetőségein, e-mail-ben,
telefonon, Facebook üzenet, vagy Facebook hozzászólás válasz formájában értesíti, az
elérhető adatok alapján, a sorsolástól számított 1 napon belül. Ha az elérhető személyes
adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 3 napon belül, vagy ha visszautasítja a
nyereményt, a Nyeremény elvész.
Amennyiben a nyertes a nyereményét át kívánja adni egy általa választott személy részére
arról az Iskola felé a nyereményéről való értesítést követően 3 napon belül nyilatkoznia kell!

6.2. A nyertesek a nyereményüket beiratkozáskor tudják érvényesíteni. Online beiratkozás
előtt az Iskola ügyintézőjével egyeztetni kell, hogy a megfelelő kedvezményes díjszabással
tudja indítani a képzést!

7. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

7.1. A Szélvész Autósiskola Kft. a Facebook játék folyamán egyik résztvevő és nyertes adatát
sem kéri el, vagy őrzi meg. Kizárólag a Facebook-on keresztül kommunikálunk, ahol a
személyes adatok begyűjtésére, feldolgozására nincsen szükség.

