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Sorsfordító nap általános szerződési feltételei 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg Kokavecz Corporation Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező) által Magyarországon szervezett és ONLINE megrendezésre kerülő 

Sorsfordító nap rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény) tekintetében a Komolyan Gondolom Foglalóra, a 90%-os 

visszatérítési lehetőségre, valamint a Rendezvényen történő részvételre vonatkozó általános feltételeket, továbbá a 

Rendezvényen résztvevők és a Szervező közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 

Jelen szerződés csak és kizárólag a 2021. február 13-án Online megtartott Sorsfordító Nap Rendezvényre érvényes. 

A mindenkor hatályos ÁSZF és a jelen ÁSZF részét nem képező Adatkezelési Tájékoztató a Szervező honlapján érhető 

el.  

Rendezvény időpont: 2021. február 13. 9:00-18:00 

Helyszín: Online 

Részvétel feltétele: Komolyan Gondolom Foglaló kifizetése 

Részvétel technikai feltétele: Bármely okos eszköz „mobiltelefon, tablet, számítógép”, mely rendelkezik hangszóróval, 

korlátlan mobil internettel, lehetőség szerint kamerával, és mikrofonnal.  

SZERVEZŐ ADATAI: 

Név/cégnév: Kokavecz Corporation Kft. 
Székhely: 1148 Budapest, Csernyus utca 78/b. 
Adószám: 26103086-1-42 
Weboldal: www.medkozpont.hu 
Email:  ugyfelszolgalat@medkozpont.hu 
 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

Komolyan Gondolom Foglaló: 
Résztvevő a Sorsfordító napon való részvételét a medkozpont.hu/sorsforditonap honlapon található jelentkezési űrlap 
kitöltésével tudja regisztrálni. Ennek díja 15000 Ft/fő, mely egy Komolyan Gondolom Foglaló, mellyel részt vehet a 
Online megrendezésre kerülő Sorsfordító napon 2021. február 13-án.  
 
Digitális kvíz feladatsor:  
A Sorsfordító napon, az egész napos Online rendezvény utolsó szegmensében a Résztvevők kapnak egy feladatsort, 
melyet online tudnak kitölteni és beküldeni Szervező részére. A beküldött kvíz rögtön kiértékelésre kerül, a résztvevő 
megkapja, hány %-os sikerrel teljesítette a feladatsort. Rossz válasz esetén megkapja a helyes választ is. A kvíz 
megoldásokat legkésőbb a rendezvény napján, február 13-án 18 óráig bezárólag kell beküldeni a kvíz digitális felületén 
keresztül, és minimum 60%-ra kell teljesíteni ahhoz, hogy jogosult legyen Résztvevő a 90%-os visszatérítésre.  
 
90 %-os visszatérítésre jogosult személy:  
Az a Résztvevő jogosult a befizetett 15.000 Ft értékű Komolyan Gondolom Foglaló 90%-nak visszaigénylésére, aki a 
Digitális kvíz feladatsort minimum 60%-ra teljesíti a megadott határidőn belül. (lsd fentebb). Ebben az esetben a 
Sorsfordító napon való részvétele 1.500 Ft-ba kerül. A befizetett díj 90%-a azonnal (24 órán belül) visszautalásra kerül 
Résztvevő bankszámlájára a SimplePay rendszeren keresztül.  
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90 %-os visszatérítésre nem jogosult személy: 
Az a Résztvevők, aki a Digitális kvíz feladatsort nem tudja minimum 60%-ra teljesíteni, nem jogosult a befizetett 
Komolyan Gondolom Foglaló díj 90%-ának visszatérítésére. Ebben az esetben Résztvevőnek a Sorsfordító napon való 
részévételének díja 15.000 Ft, vagyis a Komolyan Gondolom foglaló összege, amiből sikertelen kvíz teljesítmény esetén 
nem jár visszatérítés. 
 
Jogosulatlan résztvevő:  
Az a Résztvevő, aki nem fizeti ki a Komolyan Gondolom Foglalót, de illetéktelen módon hozzájut az Online Sorsfordító 
Nap elérhetőségi linkjéhez, jogosulatlan résztvevőnek számít, mely szankciókat von maga után.  
 
Rendezvény időtartama:  
A Rendezvény 2021. február 13-án 9:00 – 18:00 között lesz megtartva 
 

Szervező:  
Kokavecz Corporation Kft 1148 Budapest, Csernyus utca 78/b. 
 

VISSZATÉRÍTÉS FOLYAMATA 

Résztvevő 2021. február 13-án részt vesz a Sorsfordító nap rendezvényen. A nap folyamán átadott információk alapján 

a nap folyamán egy digitális kvíz feladatsort kell kitöltenie résztvevőnek. Amennyiben résztvevő a kvízt minimum 60 

%-ra teljesíti, abban az esetben Szervező, a befizetett 15000 Ft-os Komolyan Gondolom Foglaló 90%-át, azaz 13.500 

Ft-ot Szervező visszatérít Résztvevő részére a SimplePay rendszeren keresztül 24 órán belül. Így Résztvevő részére a 

Sorsfordító napon való részvétel 1.500 Ft-ba kerül.  

SZERZŐI JOGOK 

A Szervező által üzemeltetett honlapon, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő védjegyek, 

logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos 

tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szervező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és 

előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Rendezvényen résztvevők, valamint egyéb harmadik személyek bevételszerzési 

céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.  

A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az 

ezekhez fűződő jogok a Szervezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg. 

A Rendezvényen résztvevő által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Szervezővel, 

Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a 

Szervező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező minden ilyen, az észrevételekkel 

kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.  

Szervező korlátozás nélkül jogosult a Rendezvényen résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, 

többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és 

forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. 

ADATKEZELÉS 

Az adatkezelés részletes szabályozása megtalálható a honlapon az Adatkezelési szabályzatban. 
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