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PREAMBULUM
A jelen Nyereményjáték Szabályzat célja, hogy rögzítse a Creative Design Manufactory Bt.
(továbbiakban: Rendező) által megrendezett nyereményjáték szabályait, valamint a játékra
jogosult jelentkezők körét.

NYEREMÉNYJÁTÉKRA JOGOSULTAK KÖRE
A jelen nyereményjátékban olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező játékosok vehetnek
részt, akiknek vállalkozása (a vállalkozás típusától és a tevékenységtől függetlenül) a
nyereményjáték kihirdetését megelőzően kevesebb, mint egy éve került megalapításra,
tehát legkésőbb 2021.09.25-én jegyezték be.
Ennek igazolására a játék Rendezője bekérhet a vállalkozás bejegyzéséről szóló
valamennyi igazolást. Ennek célja, hogy a nyereményjátékban kizárólag kezdő vállalkozók
vehessenek részt, ezzel segítve fejlődésüket és térnyerésüket a magyar versenyszférában.

NYEREMÉNYJÁTÉK FŐNYEREMÉNYE
A nyereményjáték győztese jogosulttá válik egy Portfólió Weboldalra és egy egyedi
logóra (részletek: https://webndrop.com/termek/portfolio-weboldal/), melynek értéke domain
névvel, webtárhellyel és logóval (https://www.mhosting.hu/) bruttó 150.000 Ft.

NYEREMÉNYJÁTÉK FELTÉTELEI
A nyereményjáték nyertese hozzájárul, hogy a Portfólió Weboldal elkészítése alatt, annak
folyamatairól felvétel készülhet, annak képi, illetve videós anyagai felhasználásra
kerülhetnek a Creative Design Manufactory Bt. ügyvezetője, Benkovits Márk által kezelt
@antidepresszans nevű hivatalos TikTok csatornán marketing jelleggel.

VIGASZ DÍJAZÁS
Azon jelentkezők, akik nem nyerik el a főnyereményt, de a jelentkezés során hozzájárulnak
a “Marketing célú megkeresésekhez”, azok lehetőséget kapnak egy 10%-os kupon
felhasználására, mely a fent megnevezett termék teljes árából kerül levonásra és
2022.12.31 23:59-ig lehet felhasználni a https://webndrop.com/ weboldalon keresztül leadott
és kifizetett rendeléskre.
Az ehhez szükséges kupon a nyereményjáték lezárását követően kerül kiküldésre emailben
azok számára, akik hozzájárultak az ilyen jellegű megkeresésekhez.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
A nyereményjátékra 2022.10.15 23:59-ig van lehetőség jelentkezni, az erre a célra
létrehozott jelentkezési űrlap kitöltésével (https://webndrop.com/), mely során a
jelentkezőnek teljes nevét és email címét szükséges megadnia.

NYERTES KISORSOLÁSA
A nyereményjáték győztesének kisorsolására 2022.10.16-án 18:00-kor kerül sor az
@antidepresszans TikTok csatornán élő adásban egy program segítségével, amely
véletlenszerűen fogja kisorsolni a  nyertest a jelentkezők közül.
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KIZÁRÁS
Rendező jogosult kizárni minden olyan résztvevőt, akik a fent megnevezett feltételeknek
nem felelnek meg. Ez ugyanúgy igaz arra az esetre is, ha a hivatalos nyertesről a kihirdetést
követően derül csak ki, hogy valamelyik feltételnek nem felel meg. Ezt követően egy újabb
sorsolás dönt az új nyertes személyéről.

RÉSZTVEVŐK JOGKÖRE
Jelen szabályzatban nem részletezett feltételekről, beleértve a résztvevők (Játékosok)
jogköréről, a Nyereményjáték Adatvédelmi Szabályzat nyilatkozik
(https://webndrop.com/wp-content/uploads/2022/09/Nyeremenyjatek-Adatvedelmi-Tajekoztat
o-Web-N-Drop.pdf).

Budapest, 2022.09.25.


