”Sasszemű NYERŐ PÁROS”

”Sasszemű Nyerő Páros” nyereményjáték leírása és játékszabályzata
Az Optik-Med Sasszemklinika nyereményjátékot indít 2015. október 1-től lézerkezelt pácienseinek.
A játékban részt vehet minden PRK, FEMTO vagy LBV kezelt páciensünk.
A játékban a „Sasszemű Nyerő Páros” ajánlószelvénnyel lehet részt venni, amelyet a játékleírásnak és
szabályzatnak megfelelően kell kitölteni.
Mit kell tennie a játékban résztvevőknek?
-

Az Optik-Med Sasszemklinikán kapott ajánlószelvényen az ajánló és ajánlott páciens kitölti a
szükséges adatokat.
Válaszol egy Sasszemkezeléssel kapcsolatos kérdésre.
Az ajánlott páciens az ajánló szelvénnyel érkezik a lézeres kezelést megelőző alkalmassági
vizsgálatra és leadja a vizsgálat elején a recepción.
A vizsgálatnál leadott ajánlószelvény a műtét napján bekerül a gyűjtőládába.
A hónap összes olyan páciense közül, akinek Sasszemkezelése volt és a kitöltött
ajánlószelvényét leadta, kisorsoljuk a hónap nyerő párosát.

Ki vehet részt a játékban?
Mindenki, aki az Optik-Med Sasszemklinika lézerkezelt páciense, és akinek ajánlásával egy ismerősét
megkezeltük. Mindenki, aki egy korábban lézerkezelt sasszemű páciens ajánlására vett részt
lézerkezelésen az Optik-Med Sasszemklinikán.
Hány személyt ajánlhat a páciens?
Ahány embert csak tud, nincs felső határ. Minden hónapban részt vehet a sorsoláson, ha minden
hónapban volt az ajánlásával kezelt páciensünk. Ha egy hónapban több ajánlottja is részt vesz a
nyereményjátékban, azzal növeli az esélyeit a nyerésre.
Lehet-e más típusú műtéte az ajánlottnak vagy az ajánlónak?
Igen, lehet. Az ajánlott kezelése például lehet FEMTO és az ajánlóé pedig PRK vagy LBV kezelés is.
Az ajánló és az ajánlott páciens annak a kezelésnek a díját nyerheti meg, amilyen kezelésen részt vett
a Sasszemklinikán.
Kik vehetnek részt a sorsoláson?
Az ajánló és ajánlott közösen.
Az ajánló, az aki már Sasszemkezelésen vett részt és ajánlószelvényen ajánlóként van feltüntetve. Az
ajánlott az, aki Sasszemkezelésen vett részt az ajánló ajánlószelvényével.
Fontos még, hogy az ajánló helyesen válaszoljon az ajánlószelvényen található kérdésre.
Milyen gyakran történik a sorsolás?
Mindig az adott hónapban megműtött páciensek ajánlószelvényei vesznek részt a sorsoláson.
Sorsolás a hónap utolsó napját követő első pénteki munkanapon a Sasszemklinikán lesz az előző
hónap párosai között legkésőbb 15 órakor.
Mit lehet nyerni?
A nyerő páros tagjai egy szem Sasszemkezelés árát nyerhetik meg, annak a díját, amelyik kezelésen
részt vettek: 139 000 Ft-ot, 245 000 Ft-ot, vagy akár 297 000 Ft-ot! Attól függ, milyen kezelésen vettek
részt az OPTIK-MED Sasszemklinikán.
Hány nyertest sorsolunk?
Minden hónapban egy ajánlószelvényt sorsolunk ki. Egy nyerő páros lesz minden hónapban.
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Játékszabályzat

Sasszemű Nyerő Páros kvízjáték
A játék részletei: Tudásalapú nyereményjáték, melynek helyes megfejtői között kisorsolásra kerül két
szem Sasszemkezelés díja.
Nyereményjáték: tudásalapú nyeremény játék
A játék kezdő időpontja: 2015.10. 01.
Jelentkezés: Optik-Med Sasszemklinika, 1032 Budapest, Bécsi út 183.

Játékszabályzat

1.

A játék szervezője
Jelen nyereményjáték szervezője a K-Med Kft., 1032 Budapest, Bécsi út 183.
A játék nyereménye: 2 szem Sasszemkezelés

1.1. A játék lebonyolítása
A játék az Optik-Med Sasszemklinikán, 1032 Budapest, Bécsi út 183. sz. alatt kerül megszervezésre.
A versenyben kizárólag az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító
igazolvánnyal rendelkező, 18 éven felüli, Magyarországon élő állampolgárok vehetnek részt, akik
egyúttal (automatikusan) elfogadják a jelen játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt.
1.2. A nyereményjátékban a szervező dolgozói, rokonaik, illetve azon személyek nem vehetnek részt,
akik a játék megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek.
1.3. A játékban való részvétellel minden játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el ezen
szabályokat.
1.4. Részvétel feltételei:
1.4.1. A nyereményjátékban az vesz részt és az jogosult a nyereményre, aki a lézeres szemműtéten
volt az Optik-Med Sasszemklinikán és a Sasszemű Nyerő Páros játékban szereplő kérdésre helyes
választ ad. A Sasszemklinikán elhelyezett gyűjtőládába bedobja a kitöltött és aláírásával ellátott
nyereményszelvényt.
1.4.2. A játék termékvásárláshoz nem kötött.
1.4.3. A Játékosok a kitöltött ajánlószelvénnyel vehetnek részt a játékban.

2. Nyeremény
2.1. A nyertes kisorsolása minden hónap első pénteki munkanapján az előző hónap
ajánlószelvényeiből legkésőbb 15:00 órakor történik az Optik-Med Sasszemklinikán, 1032 Budapest,
Bécsi út 183. sz. alatt. A sorsolásokon azon nyereményszelvények vesznek részt, amelyeket a kiírt
határidőre leadtak.
2.2. Az a Játékos páros tekinthető a játék nyertesének, aki a fent jelzett időpontban a gyűjtőládából
kihúzásra kerül a játékban részt vevő, helyes megoldást beküldő résztvevő szelvényekből.
2.3. A nyeremény bankkártya formájában vehető át. A nyeremény nem átruházható.
2.4. Szervező a játék lezárását követő 5 (öt) munkanapon belül elektronikus üzenet formájában vagy
telefonon értesíti a nyertest és tájékoztatja elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos az üzenet
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kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az üzenetben megjelölt elérhetőségen a
Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés
érdekében.
2.5. A nyeremény átvételére személyesen van lehetőség az Optik-Med Sasszemklinikán. A nyertes
Játékos a nyereményét a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban, személyesen veheti át. A
nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása.
A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő
költségek a játékost terhelik.
A nyereményeket legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül lehet átvenni. A nyertes játékos köteles
együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények a megjelölt idő alatt átadásra kerüljenek. Ha ezen
együttműködési kötelezettségnek a nyertes játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való
átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a
nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, ezen túlmenően a
nyertesnek követelései nem lehetnek.

3. További rendelkezések
3.1. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a játék során általa
megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a játék
lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül
felhasználhassa.
3.2. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint kezeli.
3.3. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Játékos személyes adatait nem adja ki további
harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
3.4. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy:
-

Amennyiben nem adja meg a játék lebonyolításához szükséges adatait vagy azok törlését kéri
a nyeremény átadását megelőzően, az a játékból való kizárásához vezet

-

A Játékban való részvétel önkéntes.

-

Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát bedobja a kihelyezett gyűjtőládákba, tudomásul veszi és
elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

-

A Játékban résztvevők adataik megadásával és aláírással beleegyeznek abba, hogy
személyes adataikat a Szervező piackutatási és közvetlen információ küldés céljára
felhasználhatja.

-

A Játékos személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve a harmadik személynek
történő átadás korlátozását írásban tett nyilatkozattal kérheti az alábbi címen: K-Med Kft. 1032
Budapest, Bécsi út 183.

-

A nyertes Játékos beleegyezik abba, hogy nevét és lakcímét (kizárólag a település és az
irányítószám megjelölésével) a Szervező a www.sasszemklinika.hu honlapon és a facebook
oldalán, valamint hírleveleiben közzé teszi. Továbbá, hogy a nyeremény átadásáról készült
kép-, hang- és filmfelvétel teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából
térítésmentesen felhasználja, idő- és térbeli korlátozás nélkül.

-

A nyertes a nyeremény átvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a „Sasszemű Nyerő
Páros” nyeremény átadásáról kép és hangfelvételt készítsen és azokat később
marketingkommunikációs célokra használjon.

-

A Szervező garantálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

-

A Játékkal kapcsolatban jogi út kizárva.

-

A Játékról információ a játékban résztvevő www.sasszemklinika.hu oldalon található.

-

A Játékszabályzat a játékban résztvevő Optik-Med Sasszemklinikán és
a a www.sasszemklinika.hu oldalon kerül közzétételre.
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3.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
További információért a nyereményjátékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a
szervezőkhöz:info@sasszemklinika.hu
Szervező: Optik-Med Sasszemklinika (K-Med Kft.)
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