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„Készüljön velünk az ünnepekre!”
A Vidanet adventi játékának részletes szabályzata

Az adventi játék koncepciója

Az adventi játék ideje alatt a résztvevők minden nap kinyithatnak egy ablakot a Vidanet adventi
naptárában, amely a vállalat Facebook oldalán érhető el. A játékosok minden egyes ablak
kinyitásával részt vesznek a napi sorsoláson, valamint automatikusan beneveznek a játékot záró
nagy sorsolásra is.
Emellett minden egyes ablaknyitás után a Vidanet 100 Ft-tal támogatja a beteg gyermekeket
segítő Bátor Tábort.

Az adventi játék menete

A játék 2011. december 1. és 2011. december 24. között zajlik.
A napi sorsolásra minden nap éjfélkor kerül sor.
A fődíj 2011. december 24-én kerül kisorsolásra.
A nyertesek e-mail értesítőt is kapnak.
Az ajándékokat postán juttatjuk el a nyertesekhez.
Az adventi játék szabályai

A játékban mindenki részt vehet, aki lájkolta a Vidanet Facebook oldalát. A részvételhez
regisztráció szükséges, amely során a játékosoknak meg kell adniuk a nevüket, e-mail címüket és
telefonszámukat annak érdekében, hogy a nyerteseknek eljuttathassuk nyereményeiket.
A regisztrációval a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a napi nyereményt vagy a
fődíjat megnyerik, a Vidanet felvegye velük a kapcsolatot az ajándék elküldésének egyeztetése
céljából, emellett nevüket Facebook oldalán posztolja.

A napi sorsolásokra 2011. december 1. és 2011. december 24. között minden nap 0:00 és 24:00
óra között lehet nevezni a megfelelő ablak kinyitásával. Minden nap egy Bátor Könyv kerül
kisorsolásra.
Mindenki, aki akár csak egy ablakot kinyit az adventi játék során, automatikusan benevez a játékot
záró nagy sorsolásra. Mindenki azonos eséllyel indul a fődíjért, vagyis a több ablak kinyitása nem
jelent nagyobb esélyt.

Az adventi játék nyereményei

Napi nyeremény: Bátor Könyv (az első közösségi média alapú mese olyan szerzőkkel, mint
D. Tóth Kriszta, Rácz Zsuzsa, Schell Judit vagy Kepes András).
Fődíj: Egy darab darab Samsung digitális fényképezőgép.

A nyertesek sorsolása gépi úton, számítógépes program segítségével történik. A nyertesek neve
kikerül a Vidanet Facebook oldalára, emellett a nyertesek e-mail értesítőt is kapnak. A
nyereményeket egyeztetés után postán juttatjuk el a nyertesekhez.

A játékkal kapcsolatban további információkat a hirlevel@vidanet.hu e-mail címen, a 1203-as
telefonszámon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon lehet kérni.

