
 

Nyereményjáték Kipipáltuk címmel 

Szabályzat 

 

 

1. A játék lebonyolítója Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala. 

2. A játék leírása:  

A Sepsi Hirdetőben Kipipáltuk címmel megjelenő játékszelvényen két vagy három fénykép 

látható a város különböző helyszíneiről, amelyek 2008 és 2012 között elvégzett munkálatokat 

ábrázolnak. A fényképekhez három-három válaszlehetőség van hozzárendelve, ezek közül kell 

a képen található utca, tér, épület nevét kipipálni. 

3. A játék időtartama: 2012. március 10. – 2012. június 30.  A nyereményszelvények a Sepsi 

Hirdető megjelenésének függvényében, hetente vagy kéthetente téttetnek közzé. 

4. Jelentkezés a játékra:  

A Sepsi Hirdetőben megjelent szelvényen kell bejelölni a helyes válaszokat, majd a kitöltött és 

kivágott játékszelvénnyel a Városimázs Irodában kell jelentkezni a megjelenéstől számított 

nyolc napon belül. A szelvényeket zárt urnába gyűjtik, amelyet a sorsolás időpontjában 

nyitnak fel. Minden játékos kap egy sorszámmal ellátott sorsolási szelvényt, ugyanezzel a 

sorszámmal jelölik a játékszelvényét is. A sorsolási szelvényt a helyszínen kell kitölteni, a 

résztvevő nevét és telefonszámát tartalmazza. A sorsoláson csak helyes megfejtést tartalmazó 

szelvénnyel lehet nyerni, azonban minden beérkezett szelvényért a Városimázs Iroda egy 

városcímeres matricát ajándékoz. 

5. Nyeremények: 550 éve város Sepsiszentgyörgy feliratú korlátozott számban megjelent 

emlékérem, illetve fémből készült, a város címerét ábrázoló kitűző. Alkalmanként (Sepsi 

Hirdető megjelenésének függvényében kéthetente/hetente) kisorsolásra kerül 1 db 

emlékérem és 10 db címeres kitűző. 

6. Sorsolás: A sorsolást egy, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottaiból álló három tagú bizottság 

bonyolítja le hirdetés megjelenésétől számított nyolcadik munkanapon. A sorsolás az alábbi 

módon zajlik: a bizottság tagjai először az emlékérem nyertesét sorsolják ki az urnából, és 

amennyiben a megoldás ellenőrzése során a válaszok helytelennek bizonyulnak, újabb 



 

szelvényt húznak. Az eljárás addig ismétlődik, amíg helyesen kitöltött szelvényt sorsolnak ki. 

Ezt követően, tíz szelvényt húznak ki az urnából, ellenőrzik a válaszok helyességét, a hibásan 

kitöltött szelvények esetében megismétlik az eljárást az előbbi leírás szerint. A sorsolás 

menetét jegyzőkönyvben rögzíti a bizottság. 

7. Nyertesek értesítése: a nyertesek névsorát a Sepsi Hirdető következő számában, valamint a 

Polgármesteri Hivatal honlapján, a www.sepsi.ro-n teszik közzé, továbbá a nyertes 

személyeket a sorsolási szelvényen megadott telefonszámon értesítik. 

8. A nyeremények kézbesítése: a nyereményeket a Városimázs Irodából lehet átvenni, 

munkanapokon, reggel 9 és délután 15 óra között, a Sepsi Hirdetőben közölt értesítés 

megjelenésétől számított 30 napon belül. 

9. Adatkezelés: a Polgármesteri Hivatal vállalja, hogy a szelvényen kitöltött adatokat kizárólag a 

sorsolás lebonyolításának és a nyeremény kézbesítésének céljából használja fel. A 

Polgármesteri Hivatal az adatokat bizalmasan kezeli. 

10. Felelősség kizárása: amennyiben a megfejtő téves telefonszámot ad meg, illetve nem követi 

a Sepsi Hirdetőt, vagy a Polgármesteri Hivatal honlapját, emiatt pedig nem tudja átvenni a 

nyereményt, továbbá ha értesül a nyereményről, de 30 napon belül nem veszi át, a 

Polgármester Hivatal nem vállalja a felelősséget az utólagos reklamáció miatt.  

11. A játékban nem vehetnek részt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának alkalmazottai. 

 

 

 


