
Avalon hétköznapi hősök kampány! 

 

A hétköznapi hősök köztünk élnek! Ők azok, akik most is emberfeletti módon dolgoznak értünk, amit 

egy-egy gesztussal a mi lehetőségeinkkel szeretnénk meghálálni! 

Egységeink felajánlásait 2 hetenként váltakozó fordulókban tesszük közzé: 

 

1. forduló (04.27.-05.11.): 20 db 2 főre szóló AVALON SPA belépő egész napra és egy 

főre szóló egy órás Kurland vagy Gerard’s masszázs - egészségügyben szolgálatot 

teljesítők (orvosok, nővérek, mentősök, kórházi takarítók) részére 

Ebben a fordulóban összesen 20 nyertest sorsolunk ki, egy nyertes 1 főre szóló egy órás 

masszázst és egy 2 főre szóló Avalon SPA egész napos belépőjegyet kap ajándékba. A 

belépőjegy felhasználásakor a nyertessel érkező félnek nem előírás, hogy 

egészségügyben dolgozzon.  

 

Az 1. forduló nyerteseinek kihirdetési időpontja: 2020. május 11. 12:00 

 

2. forduló (05.11.-05.25.): 10 db 10 fős DeLuxe csomag a HELL Kart & Event Center 

felajánlásával a rendvédelmi szervek, tűzoltók részére 

 

Ebben a fordulóban összesen 10 nyertest sorsolunk ki. Egy nyertes további 9 személyt hozhat magával 

kollégái és barátai közül a gokart csomag felhasználásakor az előre egyeztetett időpontban. 

 

Program (10 fő): 

• Regisztráció 

• Pályabemutatás és ideális ívek ismertetése, 

• 5 perc bemelegítő futam 

• 7 perc időmérő futam 

• 10 körös rajtrácsos verseny  

• Érem szett a leggyorsabb 3 versenyzőnek, az első helyezettnek sapka+ajándék futam, dobogós 

eredményhirdetés, fotóval, pezsgő bontással. 

 

A 2. forduló nyerteseinek kihirdetési időpontja: 2020. május 25. 12:00 

 

3. forduló (05.25.-06.08.): 10 db 10 000 Ft értékű AVALON SÖRKERT utalvány civil 

szervezetek, önkéntesek, ebédszállítók részére 

Ebben a fordulóban összesen 10 nyertest sorsolunk ki, egy nyertes 1x10.000 Ft értékű Sörkert 

utalványt kap ajándékba. Az utalvány a járványhelyzet végét követően egyszeri alkalommal 

használható fel 1 évig.  

A 3. forduló nyerteseinek kihirdetési időpontja: 2020. június 8. 12:00 

 

4.     forduló (06.08.-06.22.): 20 db családi belépő a Maya Dzsungel Játszóházba 

- kereskedelemben dolgozók és családjaik részére 

Ebben a fordulóban összesen 20 nyertest sorsolunk ki, egy nyertes egy családi belépőt kap 

ajándékba játszóházunkba. A családi belépő 2 felnőtt 2 gyerek belépésére szól, minden 

további felnőtt vagy gyermek részére a belépés jegyvásárláshoz kötött. Az utalvány egyszeri 

alkalommal használható fel, 1 évig. 

A 4. forduló nyerteseinek kihirdetése: 2020. június 22. 12:00 



 

A részvételhez nem kell mást tennetek, mint pár mondatban bemutatni és jelölni számunkra valakit az 

egyes fordulók facebook posztja alatti hozzászólásban betaggelve, vagy az info@avalonpark.hu e-mail 

címre elküldve (elérhetőség megadásával), kit tartotok ideálisnak felajánlásaink egyik nyertesének.  

*A Hétköznapi Hősök kampányunk 2020.04.27-től a felajánlásban meghatározott ajándékutalvány 

készlet erejéig, vagy legkésőbb a 4. forduló végéig – 2020. június 22-ig tart. Az egyes fordulók  legfeljebb 

2 hétig tartanak vagy a felajánlásban meghatározott ajándékutalvány készlet erejéig. A beérkezett 

pályázatok közül véletlenszerű sorsolással dönt a Szervező. Az egyes fordulók nyerteseit az adott forduló 

közzétételének időpontjától számított 2 hét múlva hirdeti ki a Szervező. A nyerteseket az ajánlásban 

megadott elérhetőségeken (kommentben betaggelve, vagy az info@avalonpark.humail címen megadott 

elérhetőségen) értesíti a Szervező, akiknek postai úton küldi el a nyert utalványokat. A felajánlásokban 

részesülők nyereményüket csak és kizárólag a világméretű koronavírus járvány miatt Magyarország 

Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, illetve a nyeremény 

tárgyát képező tevékenységre vonatkozó, ugyancsak kormányrendeletben kihirdetett korlátozás 

megszüntetését követően használhatják fel a miskolctapolcai Avalon Parkban előzetes 

időpontegyeztetést követően az adott egység telefonszámán. A nyerteseknek a felhasználás előtt 

igazolniuk kell, hogy a fent említett intézményekben, szervezetekben dolgoznak. A nyeremény nem 

ruházható át más személyre. A felajánlott szolgáltatásokra pótnyertest nem hirdetünk! 
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