
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

1. A mez felajánlója 
 
Tromposch Ádám – 2600 Vác, Garam utca 8/A 
tromposch.adam@gmail.com 
 

2. A sorsolásban való részvétel feltételei 
 

2.1 A sorsolásban minden olyan személy részt vesz, aki támogatja az Amigos a            
gyerekekért Alapítványt a Nagykövet kampány 4. pontban írt időtartama alatt.  

2.2 Ellátogat a https://nagykovet.amigosagyerekekert.hu/kovet/tromposch-adam/   
domain alatti weboldalra. 

Megadja a támogatásra szánt összeget, és rákattint a „Támogatom” gombra. 
Megadja valós személyes adatait (teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám)  

 
3. Anonymus támogatás 

 
Lehetőség van a jó ügyet úgyis támogatni, hogy a támogató személy nem vesz részt a               

kampány lezárását követő sorsoláson. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy az           
„anonymus maradok” négyzetet bepipálja. 

 
4. A Nagykövet kampány időtartama 

 
A kampány 2019. november 07. napján 00 óra 00 perctől 2019. december 06. napján 23 óra                

59 percig tart. 
 

5. A mez sorsolása 
 
A támogatók által a kampány teljes időtartama alatt a személyes adatokkal beküldött összes             

támogatás közül – 2019. december 9. napján 17:00-kor – az Alapítvány budapesti            
székhelyén (Appy Centrum, 1066, Budapest, Nyugati tér 1. III. emelet.) –           
jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyv hitelesítő jelenlétében a véletlenszerűség elvének         
eleget tevő gépi sorsolással - sorsolja ki a mez nyertesét a mez felajánlója.  

 
A mez felajánlója: Tromposch Ádám 
Jegyzőkönyv vezető: Szegő Júlia 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  Az Amigos egy önkéntes segítője 
 
 
 



6. A mez 
 
A mez a 2017/18-as szezonra készült hazai Real Madrid mez, amelyet Raúl González 2019.              

március 5-én írt alá. A mez nem használt, és be van keretezve, ahogy a nagykövet               
oldalon is látszik. Az aláírást hitelesítő videó is rendelkezésre áll. 

A mezt a kampány és a beteg gyerekek támogatásáért a Képmalom keretezte,            
www.kepmalom.hu  

 
7. A nyertes értesítése, a mez átadása 

 
A véletlenszerűen kisorsolt nyertest e-mailben értesítjük, majd egy előre egyeztetett          

időpontban az Alapítvány budapesti székhelyén (Appy Centrum, 1066, Budapest,         
Nyugati tér 1. III. emelet.) átadásra kerül a mez. 

 
 
Kelt: Budapesten, 2019. november 05. napján 
 
Amigos a gyerekekért Alapítvány 
irjnekunk@amigosagyerekekert.hu 
 
Tromposch Ádám 
tromposch.adam@gmail.com 

http://www.kepmalom.hu/

