ÉMK-NAHRIN VERSENY 2021.
Általános feltételek:
A versenyben az Életfa Program tagjai és az Élet(FA)mód Klub tagok vehetnek részt, de az
induláshoz nem feltétel, hogy az induló Élet(FA)mód Klub tag is legyen. Fontos azonban, hogy a
verseny időszaka alatt valamikor, de mindenképpen még a verseny lezárása előtt, regisztrálni kell
az Élet(FA)mód Klubba is. Ha a regisztráció a klubba a verseny lezárása előtt nem történik meg,
illetve időközben megszűnik a tagság, úgy a versenyző nem kerül díjazásra.
Versenyidőszak: 2021. május 01.- 2021. október 31.
A versenyt 2 kategóriában hirdetjük meg.
Részletek:
1. KATEGÓRIA (új belépők*)
A verseny időszaka alatt a NAHRIN termékek vásárlásával pontokat lehet gyűjteni. Egy vásárlás
után annyi versenypont jár, ahány termékpontot ér az adott vásárlás.
Jutalom:
1. helyezett: 2 fő részére szóló wellness-hétvége
2. helyezett: Nahrin exkluzív ajándékcsomag
3. helyezett: Nahrin ajándékcsomag
*új belépők: a versenyidőszak alatt regisztrál az Életfa Program tagjai közé
2. KATEGÓRIA (ÉP tagok**)
A verseny időszaka alatt ebben a kategóriában is a NAHRIN termékek vásárlásával lehet
pontokat gyűjteni, de nem a saját vásárlásoddal.
Versenypontot a közvetlen, új belépőid* NAHRIN termék vásárlásai után kapsz. Egy vásárlás
után
annyi
versenypont
jár,
ahány
termékpontot
ér
az
adott
vásárlás.
**ÉP tagok: 2021.05.01. előtt regisztrált az Életfa Program tagságához
Jutalom:
1. helyezett: 2 fő részére szóló wellness-hétvége
2. helyezett: Nahrin exkluzív ajándékcsomag
3. helyezett: Nahrin ajándékcsomag
A versenyben az összes NAHRIN termék részt vesz.
A cél, minél több versenypontot gyűjteni.
Jelentkezés:
A játékban mindenki részt vesz, aki regisztrált Életfa Program és Élet(FA)mód Klub tag vagy a
verseny időszaka alatt Élet(FA)mód Klub taggá válik.
Érvényes Élet(FA)mód Klub tagság = jelentkezési lapot online vagy offline formában kitöltötte,
szerepel a levelezési listán és vasárnaponként kapja az Élet(FA)mód Klub hírleveleit.
Online jelentkezési lap az Élet(FA)mód Klubba: http://www.eletfaprogram.hu/index.php/eletfaklubok/elet-fa-mod-klub/1325-eletfamodklub-jelentkezes
A versenyhez sok sikert és sportszerű versenyzést kívánunk!
Amennyiben kérdésed, észrevételed
kommunikacio@eletfaprogram.hu
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