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A WoW! APARTMANHÁZAK SEGÍTSÉGÉVEL
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versen ykam pányt
és annak

VERSENYSZABÁLYZATÁT.
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2021. augusztus 1. - 2021. augusztus 31.

A szervezők:

a
Sharity Mobile Application Zrt.
Székhely: 7090 Tamási, Petőfi Sándor utca 12.
Cégjegyzékszám: 17-10-001325
Adószám: 28751843-2-17
E-mail: office@sharity.hu

és

a
WoW! Apartments – Wood & Wellness
Apartmanházak
/AH Turizmus Kft.
Székhely: 7090 Tamási, Bartók Béla u. 3./
Tel.: +36 30 / 709 8465
E-mail: info@wowapartments.hu
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I. RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Általános szabályok
I.1.

A szabályzat hatálya

Jelen versenyszabályzat hatálya kiterjed a Sharity Mobile Application Zrt., valamint a WoW! Apartments
Wood & Wellness Apartmanházak együttműködése folytán megálmodott és meghirdetett kampányverseny
keretein belül indult versenyzőkre, mely versenyzők a Sharity adományozási rendszeren belül regisztrált
szervezetek.
I.2.

A verseny, a szavazás időtartama

A verseny, így a szavazás 2021. augusztus 1. napján 0 óra 0 perctől 2021. augusztus 31. napján 24 óra 0
percig tart. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a verseny időtartamát 30 nappal meghosszabbítsa!
I.3.

A részvétel feltételei

A versenyt a Sharity Mobile Application Zrt., valamint a WoW! Apartments Wood & Wellness
Apartmanházak közösen, együttesen szervezik.
A versenyen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény Civil tv. szerinti, Magyarországon nyilvántartásba vett civil
szervezetek, a Sport tv. szerinti sportegyesületek, sportszövetségek, a 2006. évi LXV. törvény szerinti
köztestületek, közalapítványok, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházak (mind
együtt: „Civil szervezetek”) vehetnek részt.
I.4.

A nevezés módja

A versenyen való nevezés feltétele a Sharity regisztrációs rendszerén belül történő szervezeti
(https://alapitvany.sharity.hu/organizations),

valamint

az

„Augusztusi

adok-kapok

a

WoW!

Apartmanházak segítségével” elnevezésű verseny oldalon (https://alapitvany.sharity.hu/competition/1)
történő kampány regisztráció.
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II. RÉSZ
A VERSENY ÉS A SZAVAZÁS
II.1.

A verseny menete

A verseny szavazatok gyűjtéséből áll, mely szavazatokat a versenyző szervezetek részére a Sharity
felhasználók szerzik meg a WoW! Apartments Wood & Wellness Apartmanházak kampányvideójának
(https://www.youtube.com/watch?v=j0yOQcS_y94) megtekintésével. A Sharity felhasználók a videót a
Sharity alkalmazáson belül a Kampány oldalon az „Augusztusi adok-kapok a WoW! Apartmanházak
segítségével” elnevezésű kampány aloldalon tekinthetik meg a regisztrált versenykampány felületén. A
szavazatot az a Civil szervezet kapja, amely versenykampányának felületén a videót elindították és
végignézték.
II.2.

Megtekintések számának korlátozása

Egy Sharity felhasználó 5 (öt) alkalommal tekintheti meg a verseny időtartama alatt a fenti WoW!
Apartments Wood & Wellness Apartmanházak vonatkozásában elkészült kampányvideót.
Ugyanazon felhasználó általi megtekintések között 24 (huszonnégy) órának kell eltelnie.
II.3.

Szavazatok száma

1 (egy) Sharity felhasználó általi megtekintés 1 (egy) szavazatot alkot.
Egy felhasználó fentiek alapján, a jelen Versenyszabályzatban rögzítettek figyelembevétele mellett
szabályosan 5 (öt) megtekintéssel, így 5 (öt) szavazattal bír, amit mindösszesen 5 (öt)különböző alkalommal
adhat le (legalább 24 órás időközök elteltével) a verseny időtartama alatt érvényesen.
A szavazatokat a Sharity alkalmazás számolja és feltünteti a versenykampány mellett az aktuális
szavazatszámot.
A VERSENY KIMENETELE, A VERSENY VÉGSŐ EREDMÉNYE
II.4.

A verseny győztese

Jelen versenyszabályzat szerinti verseny győztese az a Sharity rendszerben regisztrált szervezet által
meghirdetett kampány, mely a jelen verseny időtartama alatt a legtöbb szavazatot kapta. A szavazatok
számának meghatározása a II.2. és a II.3. pontban meghatározottak szerint kerül megállapításra.
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III. RÉSZ
A NYEREMÉNY
III.1.

A nyeremény összege

A jelen Versenyszabályzat szerinti verseny végső nyereménye 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint adomány,
melyet a WoW! Apartments Wood & Wellness Apartmanházak (AH Turizmus Kft.) ajánl fel a jelen
Versenyszabályzat II.4. pontjában meghatározott nyertes részére.
III.2.

A nyeremény útja

A jelen Versenyszabályzat szerinti versenyzők a versenyben történő részvételükkel tudomásul veszik és
magukra nézve kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a jelen verseny győzteseként kikerülő
szervezet az ÁSZF szabályai szerint gyűjtő kampányt köteles létrehozni a Sharity alkalmazáson belül, mely
kampány keretösszegének el kell érnie a jelen Versenyszabályzat III.1. pontjában meghatározott
nyereményösszeget, így az 500.000,- Ft-ot, azaz az ötszázezer forintot, a gyűjtés időtartamának pedig az 1
hetet.
A III.2. pontban meghatározottak szerint létrehozott gyűjtő kampány által meghatározott
bankszámlaszámra kerül majd a jelen Versenyszabályzat jelen részében rögzített nyereményösszeg az OTP
Simple rendszerén keresztül. A nyeremény fogadásának feltétele, hogy a nyertes civil szervezet rendelkezzen
a Sharity alkalmazáson belül regisztrált OTP Simple fiókkal.
Az adomány felhasználásával az ÁSZF általános szabályai szerint kell eljárni.

IV. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
IV.1.

Végső rendelkezések

A jelen Versenyszabályzat 2021. július 27. napjától hatályos. A jelen Versenyszabályzat az ÁSZF részét
képezi, ennek megszegése az ÁSZF megszegésének minősül.
Jelen Versenyszabályzat a fentiekben meghatározott verseny időtartama alatt hatályos, az azt megelőzően,
illetőleg azt követően indult, lebonyolított verseny eljárásokra a jelen Versenyszabályzat rendelkezései nem
alkalmazhatóak.
Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a magyar jog ide vonatkozó rendelkezései, valamint a Sharity
Alkalmazásra vonatkozó Általános Szerződés Feltételekben meghatározottak az irányadóak.
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