
 

 

 

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a VIWA Product Europa Korlátolt Felelősségű Társaság; 

együttesen Szervezők, 

közös nyereményjátékot hirdetnek 

 

„Adj vért, és nyerd meg a havi vitaminvíz szükségleted!” címmel. 

 

 

1. A Játék szervezője és lebonyolítója 

 

1.1 A Játék szervezői és egyben lebonyolítói: az Országos Vérellátó Szolgálat (továbbiakban: 

OVSz; székhely: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.) és a VIWA Product Europa Korlátolt 

Felelősségű Társaság (továbbiakban: VIWA; székhely:1064 Budapest, Szondi utca 51. 8. em.).   

1.2 A Játék célja a véradás fontosságára való figyelemfelhívás. 

 

 

2. A Játékban résztvevők köre  

 

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18 és 65 év közötti, az 2.4. 

pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt.  

 

2.2 Résztvevőnek minősül minden személy, aki a játék időszakában (2023.01.30. - 2023.04.23.) 

részt vesz az Országos Vérellátó Szolgálat vagy a Magyar Vöröskereszt által szervezett 

véradások valamelyikén (a véradási helyszínek megtalálhatók a 

http://www.ovsz.hu/ver/veradasok weboldalon), és az aktuális időszakban kitöltött véradó 

kérdőíven úgy nyilatkozik, hogy az OVSz a véradó adatait kedvezmények, megbecsülés vagy 

jutalmazás céljából felhasználhatja. (Véradásnak tekintjük, ha adott donornál az adatfelvételt 

és az orvosi vizsgálatot követően megkezdődik a véradás.) 

 

2.3 A Játékban való részvétel önkéntes és díjmentes.  

 

2.4 A Játékban nem vehetnek részt az OVSz és a VIWA vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

 

3. A Játék időtartama  

A Játék 2023.01.30-án 7:00 órától 2023.04.23-án 19:00 óráig tart.  

http://www.ovsz.hu/ver/veradasok


 

 

 

 

4. A Játék egyéb feltételei  

 

4.1 Egy játékos a Játék ideje alatt – amennyiben újra alkalmas véradásra - akár több alkalommal is 

részt vehet a játékban.  

 

4.2 Az OVSz fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely az OVSz által szervezett játékában csalást/hamisítást követ el, 

vagy erre kísérletet tesz, illetve a Játékszabályzat rendelkezéseit megsérti. A Játékból kizárt 

játékos nyereményre nem jogosult. A Játékból való kizárással szemben nincs jogorvoslati 

lehetőség.  

 

4.3 Az OVSz kizárja felelősségét - a játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos 

regisztrációjából vagy egyéb okból - a nyeremény sikertelen vagy késedelmes kézbesítéséből 

eredően a játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében, illetve 

amennyiben a játékos a nyertességről – bármely a szervező érdekkörén kívül felmerülő okból - 

nem értesülne. 

 

 

5. Nyeremény, sorsolás  

 

5.1 A Játék időtartama alatt a Szervezők az alábbiak szerint hirdet nyerteseket:  

A Játékban az OVSz 12 alkalommal sorsol és hirdet nyertest. Ezt hetente egyszer, hétfőnként 

14:00-kor, az OVSz belső sorsolási programjával (Fortuna) végzi, így a Szervezők a Játék 

során összesen 12 nyertest hirdetnek. 

 

A nyertes/nyertesek - aki megfelel a játékszabályban, különös tekintettel annak 2. pontjában 

rögzített feltételeknek a 5.3 pontban körülírt nyeremény átvételére jogosult.   

 

5.2 A sorsolások időpontja:  

 

1. 2023.febr.06. 14:00  

(2023.jan.30.-febr.05. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

2. 2023.febr.13. 14:00 

(2023.febr.06-12. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

3. 2023.febr.20. 14:00 

(2023.febr.13-19. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

4. 2023.febr.27. 14:00 



 

 

(2023.febr.20-26. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

5. 2023.márc.06. 14:00 

(2023.febr.27.-márc.05. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

6. 2023.márc.13. 14:00 

(2023.márc.06-12. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

7. 2023.márc.20. 14:00 

(2023.márc.13-19. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

8. 2023. márc.27. 14:00 

(2023.márc.20-26. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

9. 2023. ápr.03. 14:00 

(2023.márc.27.-ápr.02. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

10. 2023. ápr.10. 14:00 

(2023.ápr.03-09. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

11. 2023. ápr.17. 14:00 

 (2023.ápr.10-16. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

12. 2023. ápr.24. 14:00 

(2023.ápr.17-23. között megkezdett véradással rendelkezők között) 

 

 

 

 

5.3 Nyeremények:  

A Szervezők a Játék során összesen 12 db ajándékcsomagot sorsolnak. 

1 nyertesnek 1 ajándékcsomag jár, mely 36 db VIWA vitaminvizet tartalmaz. 

 

5.4 A nyeremények átvételének folyamat:  

A nyereményről a nyertes résztvevőket az OVSz a sorsolástól számított 24 órán belül értesíti a 

véradása alkalmával (az adatfelvételnél) megadott egyik elérhetőségén (e-mail vagy 

telefonszám), amelyben az OVSz e-mail vagy sms formájában egy e-mail címet küld. A nyertes 

résztvevő az értesítés alkalmával megküldött e-mail címen tudja a nyereményét igényelni, és 

ahhoz szállítási címet adni. A nyeremények házhozszállításáról a VIWA gondoskodik.  

 

5.5 A nyertes résztvevők neve az OVSz hivatalos Facebook oldalán is közzétételre kerül. 

 

5.6 A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat megfelelően igazolják, 

és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményeik átvétele az alábbiak 

szerint megtörténjen:  



 

 

Ajándékok átadása az értesítést követően 30 naptári napon belül. Amennyiben a nyertes 

résztvevők a nyereményüket ezen határidőn belül nem vennék át, úgy nyereményük elveszik.  

 

5.7 A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre nem válthatók.  

 

5.8 A Szervezők a nyeremények minősége tekintetében szavatosságot nem vállal. 

 

5.9 A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsoroltakon túl egyéb nyereményt.  

 

 

6. Adatkezelés  

 

A játékban részt vevő személy elismeri és elfogadja, hogy a játék során történő adatkezelés 

célját megértette. A nyeremény átvételének feltétele a kért adatok rendelkezésére bocsátása. A 

játékosok személyes adatait az OVSz további harmadik személyeknek nem adja tovább. Az 

OVSz kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A 

jelentkező tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását 

az OVSZ végzi.  

 

 

 

7.  Egyéb rendelkezések  

 

7.1 A jelen Játékszabályzatot az OVSz jogosult egyoldalúan módosítani. A Játékszabályzat 

esetleges módosításait vagy visszavonását az OVSz azonnal közzéteszi a Facebook oldalán. 

Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos. 

 

7.2 A játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy nevüket az OVSz közzétegye saját Facebook 

és weboldalán.  

 

 

7.3 Az OVSz a jelen Játékszabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, 

kötelezettséget nem vállal.  

 

 

7.4 Az OVSz kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis 

major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon 

következik be, ideértve azt az esetet is, amikor a nyeremény átadása az OVSz -nek nem 

felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.  

 

7.5 Az OVSz fenntartja továbbá a jogot, hogy a Játék határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen 

Játékszabályzat feltételeit, a nyeremények körét a Játék időtartama alatt megváltoztassa. 



 

 

 

7.6 A Szervezők fenntartják a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a nyeremények átadásának 

meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy 

visszavonja.  

 

7.7 A Szervezők a Játék lezárulása után 7 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos 

reklamációt nem fogadnak el.  

 

7.8 Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, 

illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. 

 

 


