Kérdőív kitöltői közötti
ajándéksorsolás szabályzata
1.

Az ajándéksorsolás szervezője

Kérdőív válaszolói közötti ajándéksorsolás (a továbbiakban:”
Ajándéksorsolás”) szervezője a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
(székhely: 1089, Budapest, Üllői u. 86. adószáma: 14090335-2-42-) (továbbiakban:”
Szervező”).

2. A sorsoláson történő részvétel
feltételei
2.1 Az Ajándéksorsoláson kizárólag azon magyarországi lakóhellyel rendelkező,
18. életévét betöltött, a kérdőívet kitöltő természetes személy (a továbbiakban:
”Válaszoló” vehet részt, aki a 12 hónap alatt (2021. július 9-ig)
a https://gyogyhirek.hu/kerdoiv weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található
kérdőívben feltett kérdésekre értékelhető válaszokat ad, aki megadja e-mail címét és
aki pontosan válaszol az Anyatej magazinban olvasható cikk címére, cím színére vagy
egyéb kérdésekre, és ezzel egyúttal elfogadja a jelen szabályzatban (a továbbiakban:
”Szabályzat”) leírt valamennyi feltételt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy
ezt a 2 kérdést a játék során akár többször is megváltoztassa.
2.2 Azok a Válaszolók, akik válaszai a szabályzatban leírt feltételeknek és tartalmi
előírásoknak nem felelnek meg, a Sorsolásból automatikusan kizárásra kerülnek.
2.3 A Válaszolók kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a sorsoláson. A Válaszoló
a 12 hónap alatt egy Pályázatot jogosult beküldeni. Amennyiben a Válaszoló nem a
saját maga által használt e-mail cím feltüntetésével válaszol a kérdésekre az e-mail
cím jogosulatlan használatából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű
felelősséget kizár.
2.4 A kérdőív kitöltése során a Válaszoló tudomásul veszi, hogy a kérdőív kitöltés
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a
Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a

szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizár.
2.5 A Válaszokat a Sorsolás feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálja,
és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Válaszolók bármely okból nem felelnek
meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Válaszolót a Sorsolásból kizárhatja.

3.

A kérdőív beküldés leírása

A Válaszoló a 2.1. pontban leírtak szerinti elérését követően az kérdőív leírás oldalára
jut, majd tovább kattintva a kérdőívhez. A Kérdőívet csak az a személy tudja
kitölteni, aki hozzájárul válaszai feldolgozásához, adatai kezeléséhez és megadja email címét. A sorsoláson csak az a Válaszoló vesz részt, aki a kérdőívben feltett
kérdésekre értékelhető válaszokat ad, aki pontosan válaszol az Anyatej magazinban
olvasható cikk címére és a cím színére vonatkozó kérdésekre (továbbiakban:
„Nyertes/Nyertesek).
Időtartama
A kérdőív beküldhető 2020. július 1. és 2021. július 8. napján 23 óra 59
percig.
A meghatározott időtartam kezdete előtt és befejezését követően beküldött válaszok
a sorsoláson nem vesznek részt.

4.

A nyeremények, sorsolás

4.1 Azon Válaszolók között, akik a feltételeknek megfelelnek, a Szervező a Sorsolás
időpontja előtti napig, illetve az előző sorsolást követően beérkező Válaszadók között,
a véletlenszerűség elvének eleget téve kisorsol a helyesen válaszolók között.
Sorsolásonként 5 nyertest, akik megnyerik sorsolásonként az 1 db Adam hintát, az 1
db Kisbabámnak.hu ajándékcsomagot és a 3 x 1 db 5000 Ft értékű CEWE
ajándékutalványt.
4.2. Az 5.1 pontban írt Nyeremény sorsolásának időpontja: 2020. október 9.,
2021. január 8., 2021. április 9., 2021. július 9.
A sorsolás helyszíne a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
A sorsolás nem nyilvános.
4.3 A Szervező a 5.2 pontban részletezett sorsoláson összesen 5 darab
tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a
Nyereményre, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel vagy a
Nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Sorsolásból kizárásra kerül.

5. Nyertesek értesítése,
nyeremények átvétele
5.1
A nyereményjáték során a nyertesek az Adamo Hammock Kft., a
Kisbabámnak.hu Kft. és a CEWE Magyarország Kft. által forgalmazott
termékekből összeállított és fentebb részletezett ajándékokat nyerik meg.
5.2 A Szervező a sorsolás időpontját követő legkésőbb 3 (három) munkanapon belül
e-mailben értesíti a nyertes Válaszolókat. A nyertesek az Értesítés kiküldését követő 5
(öt) napon belül kötelesek a Szervező részére elküldeni adataikat. Amennyiben a
nyertes a fenti határidőn belül az Értesítésre semmilyen formában nem reagál, úgy a
Nyertes kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A Nyereményt Szervező
vagy a nyeremény felajánlója személyesen vagy postai vagy elektronikus úton vagy
futárszolgálat segítségével juttatja el a Nyerteshez, az előtte Nyertessel egyeztetett
postázási címre. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból elvárható
határidőben át nem vett Nyereményről a sorrendben következő tartaléknyertest
értesítse.

6.
Adatvédelem, vegyes
rendelkezések
6.1
A Válaszoló a Kérdőív elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul
ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címét és a Nyertes személyes adatait a
Szervező a Sorsolás lebonyolítása, a nyeremény átadása céljából felhasználja és
kezelje.

6.2
A Válaszadók a Kérdőív beküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy:
– nyertesség esetén nevüket és a lakóhely (csak település) nevét a Szervező minden
további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Sorsolással kapcsolatosan
nyilvánosságra hozza Honlapjain és Közösségi oldalain.
6.3
A Sorsolás semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve
semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz.

7.

Felelősség

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztathassa. A jelen Szabályzatot és annak esetleges módosításait közzéteszi a
https://gyogyhirek.hu/kerdoiv weboldalán.
Budapest, 2020. június 30.

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Szervező

