
WOMEN ON WATER HUNGARY – BAHART REGATTA PÁLYÁZAT ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK  

A játék szervezője a Women On Water Hungary (WOW).  

A játék résztvevői: a részvételi feltételeket teljesítő regisztrált WOW tagok 
Amennyiben még nem regisztráltál, ITT megteheted!  

A játék időtartama: A játék 2021. augusztus 21. 9:00-tól 2021. augusztus 25. 17:00 óráig tart.  

Részvételi feltételek: olyan regisztrált, 18. életévét betöltött WOW TAG lányok/hölgyek jelentkezését 
várjuk, akik korában már vettek részt vitorlásversenyen és rendelkeznek legalább kezdő szintű 
tapasztalatokkal, motiváltak további versenyeken is részt venni, fejleszteni tudásukat, gyarapítva ezzel a 
vízen töltött aktív idejüket. Kérlek küldj az info@womenonwater.hu e-mail címre egy motivációs 
bemutatkozó levelet (teljes név, születési idő, e-mail, és telefonos elérhetőségek megadásával), melyben 
megnevezésre kerül az eddigi vitorlásversenyeken történő részvételed (2-3 verseny megnevezése az 
elmúlt 5 évből, amin részt vettél, a hajó típusa, amivel részt vettél a versenyeken), a vitorlás tapasztalatod, 
motivációd, miért szeretnél a pályázaton és ezáltal a Bahart Regattán résztvenni, és egy fotó rólad.  

Tájékoztatunk, hogy a jelentkezés benyújtásával hozzájárulsz a fotó felhasználásához, annak a WOW és 
a Bahart Regatta közösségi felületeken (weboldal, Facebook oldal, Instagram oldal) történő 
publikálásához. A nyertes játékosok által megadott adatok valódiságát a szervezőnek jogában áll 
ellenőrizni.  

Nyertesség esetén a játékos kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményről készít saját fotót és egy 
legalább fél-1 A/4 oldalas (2000-3500 karakter) élménybeszámolót, melyet a verseny végeztét követő 5 
napon belül megküld az info@womenonwater.hu e-mail címre és hozzájárul, hogy a fotó és a beszámoló 
a WOW közösségi felületein megjelenjen. (A beszámolóhoz segítünk majd kérdésekkel.)  

SORSOLÁS: 2021. augusztus 25., 18:00. A nyertest kommentben hirdetjük ki!  
2 fő nyertest sorsolunk ki!  

A játék során kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények:  

A 2 fő nyertes mindegyike az alábbi nyereménycsomagban részesül:  

Részvételi lehetőség a legénység részeseként az egyik Bahart Regattán induló hajó fedélzetén a szervező 
Yacht Charter Guru jóvoltából, valamint egy 40.000 forint értékű Clinique ajándékcsomag.  

 

 

 

   

https://mailchi.mp/2a629bbd3c45/wow-alt


A sorsoláson valamennyi, a játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő játékos részt vesz. A 
sorsolás eredményét – a nyertesek nevét – a szervező Facebook posztban teszi közzé és értesíti a 
nyerteseket a pályázati jelentkezés során megadott e-mail címen is. Amennyiben a nyertes játékos nem 
jelentkezik a nyereményért a sorsolást követő 1 napon belül, e-mailen történő válasz útján, elveszíti a 
nyereményre való jogát és új nyertes kerül kisorsolásra. A szervező nem vállalja a felelősséget a játékos 
hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért.   

Szervező kapcsolattartója a sorsolást és az adategyeztetést követően, levélben értesíti a nyerteseket a 
verseny, és a befogadó hajók részleteiről. A Clinique ajándékcsomag a Bahart Regatta díjkiosztójának 
keretében a verseny szervezője a Yacht Charter Guru képviselője által kerül átadásra.  

A WOW fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a játékot kiegészítse vagy 
módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a játék feltételei a játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy 
az a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A WOW több reklámeszközzel is hirdeti jelen játékot és jelen 
szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen 
szabályzattól eltérő értelmezéséért a szervező WOW mindennemű felelősségét kizárja.  

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem 
bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.  

A szervező tájékoztatja a játékost, hogy a játék lebonyolításához szükséges és a játékos által 
rendelkezésre bocsátott személyes adatokat (így különösen a Facebook profil adatai, fotója, valamint a 
nyertesek esetén: nevük, telefonos és e-mailes elérhetőségük és kézbesítési címük) a játék lebonyolítása 
érdekében a szervező kezeli. Az adatkezelés a játékos hozzájárulásán alapul, melyet a játékos a játékban 
való részvétellel ad meg. A megadott személyes adatokat kizárólag a játék lebonyolítása érdekében 
használjuk, és mindaddig tároljuk, míg a hozzájárulását a játékos vissza nem vonja.  

További kérdés, információ: info@womenonwater.hu  


