ÁRKÁD SZERETETPOSTA
Karácsonyi kívánság – Levél az ÁRKÁD angyalkáinak
pályázat
A budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpont pályázati felhívása
A pályázat témája
Karácsonyi kívánság-Levél az ÁRKÁD angyalkáinak
Írd meg nekünk, hogyha karácsonyi angyal lehetnél, hogyan varázsolnád álomszéppé szeretteid
karácsonyát? Miként tennéd meseszéppé az ünnepet? Miben lakozik szerinted a karácsony varázsa?
Ha mindezt megosztottad velünk, fejtsd ki, hogy kiknek szereznél örömet, és milyen ajándékot
választanál nekik az ÁRKÁD üzleteiből karácsonyra? Dobd be az ÁRKÁD angyalkáinak írt leveledet a
bevásárlóközpontban található Szeretetpostaládák egyikébe. A legszebb karácsonyi levél írói közül
kerül ki az a 4 kisgyermek és 4 felnőtt, akinek az idei karácsonyi álmát valóra váltjuk.
A Pályázat időtartama
A Pályázatra való jelentkezés 20211. november 26. napján kezdődik. A kívánságot tartalmazó levelek
leadási határideje 2021. december 19. 20:00. A 2021. november 26-a előtt és 2021. december 19.
napját követően leadott levelek nem jogosítanak a Pályázaton való részvételre.
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A Pályázatban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező személy.
A Pályázaton való részvétel életkorhoz nem kötött.
Egy Jelentkező egy levéllel jelentkezhet.
A pályázaton kizárólag az ÁRKÁD által előre nyomtatott levélpapírra írt pályázattal lehet részt
venni
Az előre nyomtatott levélpapírok az ÁRKÁD -1. szintjén található Álomműhelyben (KES Papír
üzlet és Alaszka között) kérhetők.
Az ÁRKÁD angyalkáinak írt levélen kérjük, hogy minden információt töltsön ki. A hiányosan
kitöltött leveleket nem áll módunkban elfogadni.
A postaládák a budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpont területén négy helyen felállított
Szeretetposta-pontokon találhatók:
-a -1. szinten az ételudvarnál
-a földszinten az Információs pultnál
-az 1. emeleti Foodlofton a Kölyökpark mellett
-az 1. emeleten a Sugár felőli bejáratnál.
Leadási határidő: 2021. december 19. 20:00 óra
Kiértesítés: 2021. december 21-éig bezárólag.
A nyertes pályázókat telefonon értesítjük. A nyertes pályázók a karácsonyi ajándékokat a
kiértesítés során egyeztetett időpontban- legkésőbb 2021.12.23-án 21 óráig az ÁRKÁD
bevásárlóközpont Álomműhelyében vehetik át.
A Pályázó hozzájárul, hogy amennyiben pályázata nyertesként kiválasztásra kerül, úgy a
kívánság teljesítéséről kép-és videófelvételek készülhetnek, amelyeket az ECE Budapest Kft.
illetve a budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpont mint a pályázat kiírója, külön díjazás nélkül
szabadon felhasználhat weboldalán, a közösségi médiában és egyéb médiumokban.

Két kategóriában hirdetünk nyerteseket:
 gyermek kategória (18 éven aluliak)
 felnőtt kategória (18 éven felüliek)
Díjazás:

Gyermek kategória: a kategóriából 4 nyertes pályázatot választunk és teljesítjük a 4 nyertespályázó
által levélpapírra írt kívánságokat
Felnőtt kategória: a kategóriából 4 nyertes pályázatot választunk és teljesítjük a 4 nyertes pályázó
által levélpapírra írt kívánságokat
A nyertes pályázókat, ezáltal díjazottakat telefonon értesítjük.
A játékban az ECE Budapest Kft./az ÁRKÁD Centermenedzsment dolgozói és hozzátartozóik nem vehetnek részt.
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