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Az 5 szeretetnyelv kihíváshoz kapcsolódó nyereményjáték szabályzata 

 

1. Szervező 

Az 5 szeretetnyelv kihíváshoz kapcsolódó nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a 
Lélekszörf. (+3620 299 6809) 

 

 

2. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban minden személy részt vehet, aki teljesíti a Lélekszörf, Házasság Hete és Harmat Kiadó 

együttműködésében bemutatott 5 szeretetnyelv kihívás mind a tíz fordulóját legkésőbb 2017. április 

10. éjfélig.  

A Játékban nem vehetnek részt a Lélekszörf, az Aurum Életműhely és a Harmat Kiadó munkatársai. 

3. A Játék időtartama 

A játék 2017. február 13-án indul és 2017. április 10-én éjfélig tart. 

4. A Játék leírása: 

A Játékban minden olyan személy automatikusan résztvevővé válik, aki 2017. április 10-ig teljesíti a 

Lélekszörf, Házasság Hete és Harmat Kiadó együttműködésében bemutatott 5 szeretetnyelv kihívást. 

A kihívás teljesítése során plusz pontok szerezhetőek, melyek megszerzésével növekszik a 

nyereményjátékon való nyerési esély. 

Plusz pont szerezhető a kihívásokhoz kötődő, nem kötelezően kitöltendő kérdések 

megválaszolásával, valamint a kihívás tejesítése után kitölthető kvízjátékon megadott helyes 

válaszokkal. 

A megszerzett pluszpontok a következő módon többszörözik a nyerési esélyt: 

 0-99 pont esetén: 1x 

 100-120 pont esetén: 2x 

 121-149 pont esetén: 3x 

 150-199 pont esetén: 4x 

 200+ pont esetén: 5x 

5. Nyeremény 

A nyereményjáték végén öt fő részére a következő ajándékot sorsoljuk ki:  

 Fődíj: 25.000 Ft értékű kupon, mely levásárolható bármely, a szeretetnyelvekhez kapcsolódó 

szolgáltatásért történő fizetéskor + 5.000 Ft értékű könyvutalvány a Harmat kiadó és az 

Aurum Életműhely jóvoltából 

 2. helyezett: 20.000 Ft értékű kupon, mely levásárolható bármely, a szeretetnyelvekhez 

kapcsolódó szolgáltatásért történő fizetéskor. Az összeg a szolgáltatás teljes árából kerül 

levonásra. 

 3. helyezett: 15.000 Ft értékű kupon, mely levásárolható bármely, a szeretetnyelvekhez 

kapcsolódó szolgáltatásért történő fizetéskor. Az összeg a szolgáltatás teljes árából kerül 

levonásra.  
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 4. helyezett: 10.000 Ft értékű kupon, mely levásárolható bármely, a szeretetnyelvekhez 

kapcsolódó szolgáltatásért történő fizetéskor. Az összeg a szolgáltatás teljes árából kerül 

levonásra. 

 5. helyezett: 5.000 Ft értékű könyvutalvány a Harmat kiadó jóvoltából 

A nyeremény pénzre nem váltható. 

6. Sorsolás 

A sorsolásban részt vesz minden Játékos. A sorsolás gépi sorsolással történik a Lélekszörf 

irodájában, a Lélekszörf által kijelölt sorsolási bizottság jelenlétében 2017. április 11-én 14.00-kor. A 

sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül. 

A sorsolás egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, 

figyelembe véve a pluszpontokkal növelt nyerési esélyeket. A sorsolásokon nyereménycsomagonként 

1–1 nyertest és 1–1 tartaléknyertest sorsolnak ki. A nyereményjáték során a felületre regisztráltak 

közül a kisorsolt nyertes csak egy nyeremény átvételére jogosult, egy regisztrációval egy nyeremény 

vehető át. A többszöri regisztrálás nem jelent nagyobb esélyt, ellenben a sorsolásból való kizárást 

vonja maga után. A sorsolást a Lélekszörf 3 munkatársából álló sorsolási bizottság szervezi a jelen 

szabályzatban foglaltak szerint.  

A sorsolást a sorsolási bizottság végzi a regisztrációs felületre bejelentkezettek listája alapján.  

A sorsolás nyilvános. 

7. Nyertesek értesítése 

A Nyertesek listáját a Lélekszörf honlapon és Facebook oldalán egyaránt közzétesszük.  

A Nyerteseket az általuk a holnapra történő regisztráció során megadott telefonszámon és email 

címen közvetlenül is értesítjük. 

8. A Nyeremények átvétele 

A Nyeremények nyomtatható kupon formájában kerülnek átadásra a Nyertes által megadott 

emailcímre történő továbbítással.  

9. Felelősség kizárás 

A Lélekszörf nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot 

tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

10. Egyéb 

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot. 

A nyereményjáték során megadott adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.  

 

 

 

 

Kelt.: Budapest, 2017. február 12. 

 


