
Gyakori kérdések és válaszok - Részvétel

Meddig küldhetek be képet?

Egészen 2018. augusztus 31. éjfélig feltölthetitek az #egycseppnyar hashtaggel 
az Instagramra vagy elküldhetitek a Szentkirályi Ásványvíz Facebook oldalának 

privát üzenetben.

Hogyan küldhetem be a képem?

A játékban kétféle módon vehetsz részt: 1. Töltsd fel a képedet az Instagramra 
az egycseppnyar hashtaggel - ennél a módszernél figyelj arra, hogy nyilvános 

legyen az Instagram profilod, hogy a sorsoláskor megtalálható legyen a 
közzétett képed, és ne felejtsd el a helyszínt is megjelölni. 2. Ha nem ren-

delkezel Instagram profillal, akkor a Szentkirályi Ásványvíz Facebook oldalának 
privát üzenetben is beküldhetet az általad készített képet.

Csak Instagramon nevezhetek?

Elsősorban az Instagramon várjuk az #egycseppnyar hashtaggel feltöltött 
képeket, de ennél a módszernél figyelj arra, hogy nyilvános legyen az Instagram 
profilod, hogy sorsoláskor megtalálható legyen a közzétett képed. Amennyiben 

nem rendelkezel Instagram profillal, a Szentkirályi Ásványvíz Facebook old-
alának privát üzenetben is elküldheted a pályázatod.

Csak egy képpel nevezhetek?

Több képet is beküldhetsz, viszont a napi nyeremények sorsolásában naponta
csak egyszer, ill. a fődíj sorsolásában is csak maximum csak egyszer vehetsz részt.

Egy nap több képpel is nevezhetek?

Egy nap csak egy kép beküldésével egyszer vehetsz részt a napi nyeremény 
sorsolásban. Ha több képed van, érdemes azokat nem egy nap alatt, hanem 

több nap során beküldened!

Egy képet többször is beküldhetek?

Nem. Fontos, hogy ha többször is pályázol, akkor azt más képpel tedd meg. 
A képnek legalább az elrendezésében, hátterében, megjelenésében különböznie kell.



Ha már nyertem napi nyereményt, akkor nincs is esélyem más nyereményre?

De, ilyenkor továbbra is van esélyed. A napi nyereménytől függetlenül részt 
veszel a további napi nyeremények, a különdíj és a fődíj sorsolásában is.

Bármilyen kiszerelésű Szentkirályi palackot lefotózhatok?

Igen, valamennyi kiszerelésünkkel készíthető fénykép. A fényképen neked nem 
kötelező megjelenned.

Nem baj, ha Magyarországon készítek képet és azt küldöm be?

Nem, bárhol, így Magyarországon készült képpel is nevezhetsz! 
Sőt, a Magyarországon készült képek közül választja ki a Szentkirályi 

zsűri a Legjobb belföldi kép tulajdonosát.

Korábban készült képpel is nevezhetek?

Amennyiben megfelel a Játékszabályzatban előírt kritériumoknak, 
úgy természetesen elfogadjuk a korábbi nyaralásodkor készült képet is, 

ha azt a játék időtartamán belül töltöd fel!

Amennyiben repülővel megyek Budapestről nyaralni, 
hogyan vigyek magammal Szentkirályit?

 A Ferihegyi repülőtéren, a biztonsági ellenőrzés után is tudsz vásárolni 
magadnak Szentkirályi ásványvizet, a következő boltokban: Caffé Ritazza, 

The Terrace, Tashba, O’Learys sportbár, Burger King, Food court, 
Camden food Co, Néo, 2B food court, Bár Wings.

Hol tudom megnézni a beküldött képeket?

Az eddig beküldött képeket az alábbi linken nézheted meg: 
https://www.instagram.com/explore/tags/egycseppnyar/?hl=hu

Több napon is nevezhetek?

Igen, több napon is küldhetsz be fényképet, viszont ezeknek különbözőeknek kell 
lennie, tehát egy képpel még egyszer, egy másik napon nem nevezhetsz újra.

https://www.instagram.com/explore/tags/egycseppnyar/?hl=hu
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Milyen nyereményt nyerhetek?

Többféle nyereményt sorsolunk ki a játék során: időrendben az első 500 
feltöltőnek egy-egy darab Szentkirályi kulcstartót adunk ajándékba. Napi 

nyereményünk egy darab American Tourister bőrönd lesz, ez minden nap sor-
solásra kerül a beküldött képek tulajdonosai között. A játék után kerül sor a 

különdíjak odaítélésére: A legjobb belföldi kép és a legjobb fesztiválon készült 
kép különdíját a Szentkirályi zsűri itéli oda. A különdíjak nyertesei egy-egy darab 
American Tourister bőröndöt nyernek, amit megtöltünk 18 darab ásványvízzel. A 
fődíjat, a 2 személyes 5 napra szóló New Yorki utazást pedig szeptember 5-én 
sorsoljuk ki azok között, akik a játék alatt legalább 1 érvényes képet küldtek be.

Milyen különdíjak vannak?

A belföldi, valamint a fesztiválokon készült képek közül a Szentkirályi zsűri 
kiválaszt egy-egy különdíjast, akinek a nyereménye egy American Tourister 

bőrönd lesz, benne 18 darab ásványízzel.

Mikor vannak a sorsolások?

A napi nyereményeket hetente 1 alkalommal, péntekenként sorsoljuk 
a következő időpontokban: 2018. július 6.,2018. július 13., 2018. július 20., 

2018. július 27., 2018. augusztus 3., 2018. augusztus 10., 2018. augusztus 17., 
2018. augusztus 24. és 2018. szeptember 3. A különdíj odaítélésére 2018. szep-
tember 4-én, a fődíj sorsolására pedig 2018. szeptember 5-én, közjegyző jelen-

létében kerül sor. 
További részletekért kattints ide!

Hogyan és mikor kapom meg a nyereményem?

A kulcstartókat 10 munkanapon, a napi nyereményeket és a különdíjakat 
15 munkanapon belül postai úton juttatjuk el a nyertesek részére az adategyeztetés 

lezárultát követően, a fődíj átadására pedig személyesen kerül sor.
További részletekért kattints ide!

Honnan tudom meg, hogy nyertem?

Ha nyertél, Instagram vagy Facebook privát üzenetben értesítünk.



Mi minden tartozik bele a fődíjba? Meddig használhatom fel?

A fődíjat 2019. március végig használhatod fel (kivéve a kiemelt időszakokat). 
A nyeremény tartalmazza a Budapest – New York, New York – Budapest közve-

tlen LOT járatra, 2 fő részére szóló repülőjegyet utasbiztosítással, a reptéri 
illetékekkel, 5 nap/4 éjszaka szállást reggelivel 2 fő részére (előreláthatólag 

a New York-i Hotel Riu Plaza-ban vagy ezzel megegyező színvonalú, központi  
elhelyezkedésű szállodában), valamint privát transzfert New York-ban 
a reptérről és a reptérre 2 fő részére, az USA-ba érvényes beutazási 

engedély költségeit 2 fő részére, és egy helikopteres sétarepülést 
New York-ban szintén 2 fő részére. 

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. 



Mi az a LARA?

A LARA egy olyan applikáció, aminek a segítségével megelevenítheted 
a Szentkirályi palackon található címkét.

Mi szükséges a LARA működéshez?

Megfelelő minőségű internetkapcsolat és megfelelő mennyiségű szabad 
memória a mobiltelefonodon.

Mit kell tennem, hogy lássam a palackon lévő animációt?

Töltsd le a LARA applikációt App Storeból (https://itunes.apple.com/hu/ap-
p/lara-augmented-reality/id834864503?l=hu&mt=8) vagy Google Playből 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsoft.lara), majd az appikáció 
megnyitása után helyezd a telefonod képernyőjét a palackon található, New 

Yorkot is tartalmazó címkerészlet felé és várd meg, míg az animáció betöltődik.
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Elindítottam az alkalmazást és egy fekete képernyőt látok. Mit tegyek?

Ellenőrizd, hogy adtál-e hozzáférést az alkalmazásnak a kamerádhoz, ha nem, 
engedélyezd. Ezt követően zárd be, majd indítsd újra az alkalmazást.

Nagyon lassan tölti be a tartalmat. Mit tegyek?

Ellenőrizd a internetkapcsolatot! Amennyiben Wifi –t használsz, ellenőrizd annak 
a minőségét is – mivel lehet, hogy nagyon túlterhelt, ezért túl lassú az internet-

kapcsolat.

Nem működik az alkalmazás a letöltést követően. Hogyan próbálkozzak?

Indítsd újra az alkalmazást és próbáld újra! Elképzelhető, hogy sérült a letöltést 
követően az app, ha továbbra sem működik, töröld le és töltsd le újra!

https://itunes.apple.com/hu/app/lara-augmented-reality/id834864503?l=hu&mt=8

