Gyakori kérdések és válaszok – Meríts ihletet a Balatonból nyereményjáték
Meddig küldhetek be képet?
Egészen 2019. március 31. éjfélig tölthetsz fel képet az Instagramra a #theodorabalaton
hashtaggel, vagy küldhetsz fotót a Theodora Ásványvíz Facebook oldalára privát üzenetként.

Hogyan nevezhetek be a képemmel a játékba?
A játékban kétféle módon vehetsz részt:
1. Tölts fel fotót az Instagramra, amin a téli Balaton vagy a téli Balaton-felvidék látható, és ne
felejtsd el ellátni a képet a #theodorabalaton hashtaggel – ennél a módszernél figyelj rá,
hogy nyilvános legyen az Instagram profilod, így mi is láthatjuk a közzétett képed.
2. Ha nem rendelkezel Instagram profillal, akkor a Theodora Ásványvíz Facebook oldalára
privát üzenetként is beküldheted az általad készített képet.

Csak egy képpel nevezhetek?
A játékban több képpel is részt vehetsz, de arra figyelj, hogy a játékba nevezett minden fotód
legalább az elrendezésében, hátterében, megjelenésében más legyen.

Egy nap több képpel is nevezhetek?
Egy napon bármennyi képpel nevezhetsz a játékba. De arra figyelj, hogy a játékba nevezett
minden fotód legalább az elrendezésében, hátterében, megjelenésében más legyen.

Egy képet többször is beküldhetek?
Nem. Fontos, ha többször szeretnél pályázni, akkor azt más képpel tedd meg.

Többször is nyerhetek?
Az a játékos, aki a játék időtartama alatt már részesült a heti nyeremények egyikében, egy
újabb beküldött fotóval ugyan úgy részt vehet a további heti nyeremények sorsolásán, a
különdíjak kiválasztásán, illetve a fődíj sorsolásán is.

Ha több képet küldök be, nagyobb eséllyel nyerhetek?
Igen, de a fődíj esetében minden részt vevő neve csak egyszer szerepel a sorsoláson,
függetlenül attól, hogy hány fotót küldött be a nyereményjáték időtartama alatt.

Mindegy, mit fotózok?
Nem. A játékban kizárólag a téli Balatont vagy téli Balaton-felvidéket ábrázoló képek
vehetnek részt. A fényképen neked nem kötelező megjelenned, de a #theodorabalaton
hashtaggel mindenképpen lásd el a fotót.

Más fotójával is pályázhatok?
Nem, a játékban csakis a feltöltő által készített kép vehet részt.

Ember szerepelhet a fotón?
Igen, de a fontos, hogy a képen – a téli Balatont vagy téli Balaton-felvidék mellett – kizárólag
a fotó feltöltője jelenhet meg. Harmadik személy nem.

Korábban készült képpel is nevezhetek?
Amennyiben megfelel a kiírásban vagy a játékszabályzatban előírt kritériumoknak, úgy igen.
Csak a játék időtartama alatt töltsd fel a képet.

Hol tudom megnézni a beküldött képeket?
A játékba beküldött képeket – amik nem Facebook privát üzenetként érkeznek – ezen honlap
főoldalán láthatod, illetve az Instagramon a #theodorabalaton hashtagre keresve.

Hány éves kortól lehet részt venni a játékban?
A nyereményjátékban kizárólag minden 18. életévét betöltött személy vehet részt.

Kérdés esetén, hogyan vehetem fel a kapcsolatot a játék szervezőivel?
A nyereményjátékkal kapcsolatos információkat a marketing@szentkiralyi-kekkuti.hu e-mail
címen, illetve a 06 80 200 329-es telefonszámon kérhetsz.

Milyen nyereményt nyerhetek?
A játék során hetente kisorsolunk 1 db HP Sprocket fotónyomtatót.
A főnyeremény, amit a játék lezárulta után sorsolunk ki, 1 db DJI Phantom 3 SE komplett
drón szett.
Különdíjunk, amit a Theodora zsűrije ítél oda, pedig egy 100 000 forintos Tripont vásárlási
utalvány.

Mikor vannak a sorsolások?
A heti nyereményeket az alábbi időpontokban sorsoljuk ki:
2019. január 21., 2019. január 28., 2019. február 4., 2019. február 11., 2019. február 18.,
2019. február 25., 2019. március 4., 2019. március 11., 2019. március 18., 2019. március 25.,
2019. április 1.
A különdíj odaítélése 2019. április 5-én történik, míg a fődíj sorsolására 2019. április 5-én
kerül sor.

Hogyan és mikor kapom meg a nyereményem?
A heti nyereményeket, a különdíjat és a fődíjat a nyertesek által megadott postai címre,
előre egyeztetett időpontban, postai küldemény (csomag) formájában kézbesítjük.

Honnan tudom meg, hogy nyertem?
Ha nyertél, Instagram vagy Facebook privát üzenetben értesítünk.

Miért nincsenek még kint, hogy kik a nyertesek?
A nyertesek nevét csak azt követően tesszük közzé, amennyiben a vele történő
kapcsolatfelvétel és adategyeztetés sikeresen lezárult.

