ÁRKÁD SZERETETPOSTA
Karácsonyi kívánság – Levél az ÁRKÁD Mikulásnak
pályázat
A budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpont pályázati felhívása
A pályázat témája
Karácsonyi kívánság-Levél az ÁRKÁD Mikulásnak
Írd meg nekünk, hogy a te fantáziádban miként él a szeretet ünnepe, hogy válna igazán meghitté az
ünneped. Oszd meg velünk, milyen a te álomkarácsonyod, s írd meg azt is, hogy szíved szerint milyen
ajándékot választanál az ÁRKÁD üzleteinek kínálatából szeretteidnek a karácsonyfa alá. Küldd el az
ÁRKÁD Mikulásnak írt leveled weben keresztül nekünk, vagy kérj előre nyomtatott levélpapírt az
ÁRKÁD manóműhelyben, töltsd ki, és dobd be az egyik Szeretetposta ponton található postaládába. 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 2020. november 20. napján kezdődik. A kívánságot tartalmazó levelek,
valamint e-mail-ek leadási határideje 2020. december 20. 20:00. A 2020. november 20-a előtt és
2020. december 20. napját követően leadott levelek nem jogosítanak a Pályázaton való részvételre.
Pályázati feltételek, a Pályázat részletei
1.
2.
3.
4.

5.

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, vagy a
https://arkadbudapest.magic-christmas.hu/arkad-szeretetpostaonline oldalon az erre a célra
létrehozott online felületről beküldött jelentkezés útján lehet részt venni
Az előre nyomtatott levélpapírok az alábbi Szeretetposta-ponton kérhetők:
-az ÁRKÁD földszintjén a Fehér úti bejáratnál a Manóműhelyben
-a ÁRKÁD földszintjén az Információs pultnál felépített Manóműhelyben

A Mikulásnak írt nyomtatott levélpapíron kérjük, hogy minden információt töltsön ki.
A hiányosan kitöltött leveleket nem áll módunkban elfogadni.
7. A postaládák a budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpont területén hét helyen felállított
Szeretetposta-pontokon találhatók:
-a -1. szinten az ételudvarnál
-a -1 szinten az aluljáró felőli bejáratnál
-a földszinten a Gyakorló utcai bejáratnál
-a földszinten a Fehér úti bejáratnál a Manóműhelyben
-a földszinten az Információs pultnál felépített Manóműhelyben
-az 1. emeleti Foodlofton a Kölyökpark mellett
-az 1. emeleten a Sugár felőli bejáratnál.
8. Levél bedobási/webes beküldési határidő: 2020. december 20. 20:00 óra
9. Eredményhirdetés: 2020. december 21. A nyertes pályázókat e-mailen és/vagy
telefonon értesítjük. A nyertesek kívánságait 2020. december 24-éig előzetes
egyeztetést követően teljesítjük.
10. 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.
6.

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 írt kívánságokat
Felnőtt kategória: a kategóriából 4 nyertes pályázatot választunk és teljesítjük a 4 nyertes pályázó írt
kívánságokat
A díjazottakat email-ben és/vagy telefonon értesítjük.
A játékban az ECE Budapest Kft./az ÁRKÁD Centermenedzsment dolgozói és hozzátartozóik nem vehetnek részt.
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