
 

 

Gyakori kérdések és válaszok  

  

Meddig küldhetek be képet?  

Egészen 2020. augusztus 25. éjfélig tölthetsz fel fotót az #egycseppnyaritthon hashtaggel az 

Instagramra, vagy a Szentkirályi Facebook oldalán a nyereményjáték poszt alá kommentben, esetleg 

elküldheted a Szentkirályi Ásványvíz Facebook oldalának privát üzenetben.  

  

Hogyan küldhetem be a képem?  

A játékban háromféle módon vehetsz részt:  

 1. Töltsd fel a képedet az Instagramra #egycseppnyaritthon hashtaggel - ennél a módszernél figyelj 

arra, hogy nyilvános legyen az Instagram profilod, hogy a sorsoláskor megtalálható legyen a közzétett 

képed! Figyelj arra is, hogy a hashtaget ékezetek nélkül használd! 

 2. Töltsd fel kommentben a fotódat a Szentkirályi Ásványvíz Facebook oldalán a nyereményjáték poszt 

alá kommentben,  

3. vagy küldd el a Szentkirályi Ásványvíz Facebook oldalának privát üzenetben! 

  

Csak Instagramon nevezhetek?  

Elsősorban az Instagramon várjuk az #egycseppnyaritthon hashtaggel feltöltött képeket, de ennél a 

módszernél figyelj arra, hogy nyilvános legyen az Instagram profilod, hogy sorsoláskor megtalálható 

legyen a közzétett képed, és a hashtaget ékezetek nélkül használd! Amennyiben nem rendelkezel 

Instagram profillal, a Szentkirályi Ásványvíz Facebook oldalán a nyereményjáték poszt alá kommentben 

is feltöltheted fotódat vagy privát üzenetben is elküldheted a pályázatod a Szentkirályi Ásványvíz 

Facebook oldalának.  

  

Csak egy képpel nevezhetek?  

Az adott sorsolási időszakbab több képet is beküldhetsz, de az egyes heti és kétheti nyeremények 

sorsolásában esélyed ez nem növeli, egy felhasználó név minden egyes sorsolásnál csak egyszer 

szerepel majd.  

 

Egy képet többször is beküldhetek?  

Nem. Fontos, hogy ha többször is pályázol, akkor azt más képpel tedd meg. A képeknek legalább az 

elrendezésükben, hátterükben, megjelenésükben különbözniük kell.  

 

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

De, ilyenkor továbbra is van esélyed, a heti nyereménytől függetlenül részt veszel az extra 

nyeremények sorsolásában is.  



 

 

  

Bármilyen kiszerelésű Szentkirályi palackot lefotózhatok? 

Igen, bármilyen kiszerelésű Szentkirályi ásványvízzel vagy Szentkirályi limonádéval  készíthető 

fénykép. A fényképen neked nem kötelező megjelenned.  

 

Korábban készült képpel is nevezhetek?  

Amennyiben megfelel a Játékszabályzatban előírt kritériumoknak, úgy természetesen elfogadjuk a 

korábban készült képet is, ha azt a Játék időtartamán belül töltöd fel!  

  

Milyen nyereményt nyerhetek?  

Hetente kisorsolunk 1 db bruttó 20 000 Ft értékű vacsora utalványt. A nyertes az adott sorsolás 

alkalmával az alábbi éttermek közül választhatja ki a számára tetszőleges vendéglátóhelyet, ahol az 

utalványt be szeretné váltani:  

• 1. sorsolás július 22. 

Félix, Budapest 

Gianpiero´s Étterem, Balatonboglár 

Hunor Étterem, Vásárosnamény 

• 2. sorsolás július 29. 

Rosinante Fogadó, Szigetmonostor 

Mezzo, Budapest 

Tókert Étterem Lillafüred 

• 3. sorsolás augusztus 5. 

Rózsakert Étterem, Hévíz 

Prime Steak house, Budapest 

Csokonai Étterem, Debrecen 

• 4. sorsolás augusztus 12.  

Park Hotel Pelikán, Szombathely 

Duna Garden, Budapest 

HBH Étterem, Eger 

• 5. sorsolás augusztus 19. 

Vitorlás Étterem, Balatonfüred 

Kispiac Bisztro, Budapest 



 

 

Hedonist Étterem, Nyíregyháza 

• 6. sorsolás augusztus 26.  

Bodri OPTIMUS Étterem, Szekszárd 

Fióka Étterem, Budapest 

Calico Jack Pub , Debrecen 

 

Két hetente kisorsolásra kerülnek az extra nyereményeink: 1 db 2 főre szólós 3 nap / 2 éjszakás belföldi 

pihenés az alábbi szállodákban:  

• 1. sorsolás, 2020. július 29. : La Contessa Kastélyhotel, Szilvásvárad 

• 2. sorsolás, 2020. augusztus 12. : Thermal Hotel Visegrád, Visegrád 

• 3. sorsolás, 2020. augusztus 26.: Hotel Spirit , Sárvár 

 Mikor vannak a sorsolások?  

A heti nyereményeket az alábbi napokon és időpontban sorsoljuk:   

1. sorsolás 2020. július 22. 12.00 óra (2020. július 16. és július 21. között beküldött 
Pályázatokból) 

2. sorsolás 2020. július 29. 12.00 óra (2020. július 22. és július 28. között beküldött 
Pályázatokból) 

3. sorsolás 2020. augusztus 5. 12.00 óra (2020. július 29. és augusztus 4. között beküldött 
Pályázatokból) 

4. sorsolás 2020. augusztus 12. 12.00 óra (2020. augusztus 5. és augusztus 11. között 
beküldött Pályázatokból) 

5. soroslás 2020. augusztus 19. 12.00 óra (2020. augusztus 12. és augusztus 18. között 
beküldött Pályázatokból) 

6. soroslás 2020. augusztus 26. 12.00 óra (2020. augusztus 19. és augusztus 25. között 
beküldött Pályázatokból) 

Az extra nyereményeket az alábbi napokon és időpontban sorsoljuk:  

1. sorsolás 2020. július 29. 12. óra 00 perckor  (2020. július 16. és július 28. között beküldött 
Pályázatokból) 

2. sorsolás 2020. augusztus 12. 12 óra 00 perckor (2020. július 29. és augusztus 11. között 
beküldött Pályázatokból) 

3. sorsolás 2020. augusztus 26. 12 óra 00 perckor (2020. augusztus 12. és augusztus 25. között 

beküldött Pályázatokból) 

További részletekért kattints ide!  



 

 

Hogyan és mikor kapom meg a nyereményem? 

A heti nyereményeket és az extra nyereményeket postai úton  juttatjuk el a nyertesek részére a 

sikeres adategyeztetés lezárultát követő legkésőbb 30. napon. További részletekért kattints ide!  

  

Honnan tudom meg, hogy nyertem?  

A nyereményjáték ideje alatt kövesd figyelemmel Facebook és Instagram oldalunkat. A sorsolást 

követően a nyertesek kihirdetése Facebook / Instagram poszt formájában történik. Ha nyertél, 

Instagram vagy Facebook privát üzenetben értesítünk. Amennyiben nem tudunk neked privát 

üzenetet küldeni, az eredményhirdető posztban találod meg a felhasználó neved és megkérünk majd 

arra, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot privát üzenetben adategyeztetés céljából. 

 

Meddig használhatom fel a vacsora utalványt?  

A vacsora utalványok 2020. december 31-ig használhatók fel.  

 

Mi minden tartozik bele az extra nyereménybe? Meddig használhatom fel?  

Az extra nyeremény szállás voucherek 2020. december 31-ig használhatók fel.  

 

Miért nincsenek még kint, hogy kik a nyertesek?  

A nyertesek nevét csak azt követően tesszük közzé, ha a vele történő kapcsolatfelvétel és 

adategyeztetés sikeresen lezárult. 


