Hősök vagytok – Támogatási akció
A jelen szabályzat (a továbbiakban: a „Szabályzat”) a Ringier Axel Springer
Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 1.) (a továbbiakban: a
„Szervező”) által szervezett Hősök vagytok! #veletekvagyunk köszönetnyilvánítási és
támogatási akció (a továbbiakban: a „Akció”) leírását, valamint az abban történő
részvétel feltételeit tartalmazza
Az Akció időtartama: 2020. november 23.-2021. január 17.
Az Akció partnere: Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás u. 32.)
Az akcióban résztvevő kiadványok: Blikk, Vasárnapi Blikk, Kiskegyed, Blikk Nők, TvrHét, Sárga TV Újság, Képes TV Műsor, TVR Újság (továbbiakban: Kiadványok)
Köszönet és támogatási formák
1.) Köszönet
A www.hosokvagytok.hu weboldalon a KÖSZÖNÖM gombra kattintva kifejezheti
köszönetét mindazoknak, akik a járvány ideje alatt az élet minden területén erejükön
fölül teljesítenek, azért, hogy a lehető legkönnyebben jussunk túl ezen a nehéz
időszakon.
2.) Üzenet – Veletek vagyunk, tartsatok ki!
Kiadónk több kiadványában megjelenteti a Hősök vagytok! #veletekvagyunk
emblémát. Önnek nincs más feladata, mint egy önfotót (szelfit) készíteni, amelyen az
embléma látható, és a fotót föltölteni a hosokvagytok.hu weboldalra. Ezzel biztosítva
a mi hőseinket arról, hogy hálásak vagyunk a munkájukért.
A Hősök vagytok emblémát a következő kiadványainkban találja meg: Blikk,
Vasárnapi Blikk, Kiskegyed, Blikk Nők, Tvr-Hét, Sárga TV Újság, Képes TV Műsor,
TVR Újság
3.) Történet – Mutassuk be hétköznapi hőseinket!
Az olvasó feladata, hogy megírja a saját személyes hősének a történetét, és elküldje
tortenet@hosokvagytok.hu címre. Kiadónk a beszámolót limitált darabszámban
megjelenteti kiadványaiban, illetve weboldalain (Blikk, Vasárnapi Blikk, Kiskegyed,
Blikk Nők, Tvr-Hét, Sárga TV Újság, Képes TV Műsor, TVR Újság, blikk.hu,
kiskegyed.hu, hosokvagytok.hu)
A beküldött történetek közül a Hősök vagytok! #veletekvagyunk emblémát
megjelentető lapok főszerkesztői kiválasztanak öt pályázatot, amelynek szereplői
egyenként 100 000 Ft támogatásban részesülnek.
A történet kiválasztásának időpontja: 2021. január 20.
A kiválasztott történetek szereplőinek értesítése, támogatás átadása: 2021. január hó
A támogatott pályázók neve a www.hosokvagytok.hu weboldalon kerül közzétételre
2021. január 20-átkövetően.
4.) Támogatás az egészségügyi dolgozóknak - lapvásárlással

A Szervező november 30. és december 6. között a Hősök vagytok! #veletekvagyunk
emblémát megjelenítő Kiadványok minden eladott lapszámából 10 forintot ajánl föl az
itt megnevezett egészségügyi intézmények alapítványai részére:
-

Szent László és Szent István Kórház – Szent László és Szent István Kórház
Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítvány (Budapest)
Ajkai kórház – Ajkai Kórházért Alapítvány
Pécs - Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet – Modern Pécsi
Anesztéziáért Alapítvány
Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány

A támogatás összegét az adott kórház közhasznú alapítványán keresztül, támogatói
szerződéssel adjuk át.
Az olvasó a megadott időszakban megvegye az emblémával ellátott lapszámok
megvásárlásával vesz részt és segítheti a Szervező által kiválasztott kórházak
támogatását
A támogatás pontos összegét, valamint a támogatott intézmények nevét december
14-20-a között, a Hősök vagytok! #veletekvagyunk emblémával ellátott (Blikk,
Vasárnapi Blikk, Kiskegyed, Blikk Nők, Tvr-Hét, Sárga TV Újság, Képes TV Műsor,
TVR Újság) kiadványokban közöljük.
Adatkezelés
A személyes adatok kezelésének jogalapja a pályázók önkéntes, adatkezeléshez
való hozzájáruló nyilatkozata -, amely az Akcióban való részvétellel a jelen
Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
A képek és történetek beküldésére vonatkozó adatkezelési nyilatkozat megtalálható
a www.hosokvagytok.hu/adatkezeles
Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
Budapest, 2020. november 23.

