MDOSZ Adventi nyereményjáték szabályzat
1. A nyereményjáték szervezője: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ)
(székhely: 1151 Budapest, Batthyány u. 22.), továbbiakban: Szervező.
2.A Játékban résztvevő személyek: A játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel
rendelkező, 18 év feletti magánszemély, aki Facebook regisztrációval rendelkezik,
továbbiakban: Játékos.
Játékos a részvétellel elfogadja a jelen játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt
irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a
Facebook oldalán (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége-Terítéken az egészség)
megadott profilnevét, profil képét, valamint Facebook profilját az adott Játékkal
összefüggésben kezeljék, adott válaszát (kommentjét), jelen Játékszabályzatban írtak szerint
felhasználja.
3. A Játék menete:
A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez keresd fel az MDOSZ -Terítéken az egészség Facebook oldalát
(https://www.facebook.com/teritekenazegeszseg), majd ott a játékra felhívó poszt alatt
tegyél eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A feladat, hogy a Játékosnak
kommentben válaszolnia kell a játékra felhívó posztban feltett kérdésre, azaz arra, hogy
„Kivel fogyasztanád el szívesen az MDOSZ szakértői által megtervezett exkluzív egészséges és
finom ünnepi menüt?”. A kommentben be kell ”taggelni” a kiválasztott személyt. A
komment egy Játékos általi többszöri beküldése vagy több válasz megküldése a Játékos
nyerési esélyét nem növeli. A játék ideje alatt 1 Játékos mindösszesen 1 db kommentet tesz
ki.
A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja,
és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
4. A nyertesek kiválasztása
A Játék lezárását követően 10+10 db (10 Játékos+10 általa megjelölt személy) nyertes kerül
kiválasztásra az alábbiak szerint:
A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervező a beküldött érvényes kommentek
közül egy Facebook Nyertes by Be Social alkalmazás segítségével véletlenszerűen sorsol.
Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a játékfelhívást
tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), a nyertesek kisorsolását követően.
A nyertes Játékos az Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles

e-mailben, az mdosz@mdosz.hu címre visszajelezni. Amennyiben a nyertes Játékos ezt
elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.
Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető”, pótnyertes
kiválasztására kerül sor. A pótnyertes ugyanúgy a poszt alatti Értesítés után 24 órán belül
köteles e-mailben jelentkezni.
A nyertes Játékos az mdosz@mdosz.hu címre küldött e-mailbe írja bele azt a kettő darab email címet, amire a Szervező elküldheti a nyereményt. A második e-mail cím azé a személyé
legyen, akit a hozzászólásban megjelölt.
5. A játék időtartama:
2020. december 6-tól- 2020. december 11 23:59-ig.
Az eredményhirdetésre december 15-én kerül sor az MDOSZ Terítéken az egészség Facebook
oldalán, a Játékra felhívó poszt alatt kommentben.
6. A nyeremény:
Az MDOSZ szakértői által tervezett 3 fogásos karácsonyi menü receptjei hozzávalókkal és
elkészítési móddal.
A nyeremény nem átruházható.
7. Egyéb:
A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályokat és
feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén az ő és az általa megjelölt
személy Facebook profilja feltüntethető az MDOSZ Terítéken az egészség Facebook oldalán.
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