A DUBAI EXPERT (DUBAJ SZAKÉRTŐ) OKTATÓPROGRAM
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
Az összes játékosra vonatkozik






A játékosoknak 18 éven felülieknek kell lenniük
A játékosoknak utazási vállalatnál kell dolgozniuk, azaz regisztrált utazási irodánál
vagy tour operátornál, értékesítési vagy termékmenedzseri pozícióban.
A játékosoknak a Dubai Expert által kért összes információt meg kell adni, hogy
regisztrálhassanak az oktatóprogramba, beleértve teljes nevüket, az általuk képviselt
vállalat nevét, email címüket és telefonszámukat.
A Dubai Expert oktatóprogram elvégzésének határideje: 2019. december 5.

A nyertes kisorsolása
A dubaji nyeremény-tanulmányúton résztvevő 10 fő a Dubai Expertet (Dubaj Szakértőt)
elvégző magyar utazási ügynökök közül kerül ki a következő szempontok alapján:










Azon magyar állampolgárok, akik a Dubai Expert programban Dubai Expert vagy
Dubai Expert+ minősítést szereztek a tréningprogram 2017-es elindulása óta
(beleértve a Dubai Expert első körének játékosait is, akik 2019. január és április között
szerezték meg a minősítést.)
A Dubai Expert programot elvégző játékosok egyszeres eséllyel indulnak a
sorsoláson.
A Dubai Expert + minősítést megszerző játékosok kétszeres eséllyel indulnak a
sorsoláson.
A Dubai Expert programot elvégző jegyértékesítők, akik 2019. december 5-ig IATAszám alapján beküldik a 2019. október 1.-november 30. időszak alatt értékesített
Emirates repülőjegyeket a hungary.sales@emirates.com email címre kétszeres
eséllyel indulnak a sorsoláson.
A Dubai Expert + programot elvégző jegyértékesítők, akik 2019. december 5-ig IATAszám alapján beküldik a 2019. október 1.-november 30. időszak alatt értékesített
Emirates repülőjegyeket a hungary.sales@emirates.com email címre háromszoros
eséllyel indulnak a sorsoláson.
A Dubai Expert első körében kisorsolt két fődíj nyertese semmi esetre sem vehet részt
a sorsoláson.

Értékesített Emirates repülőjegyekre vonatkozó szabályok:







IATA és Non-IATA irodák egyaránt részt vehetnek.
Csak 176-os dokumentumok számítanak.
Csak Magyarországon értékesített, budapesti és bécsi indulású jegyeket fogadunk el,
melyek úti célja Dubaj.
A kiállított jegyek utazási periódusát nem szabtuk meg.
2019. október 1. és november 30. között kiállított Dubajba szóló jegyek vesznek részt
a sorsolásban.
Minden 18 év feletti utasnak Skywards regisztrációt kérünk, melyet a foglalásban fel
kell tüntetni.





A jegyszámokat minden héten be kell küldeni a hungary.sales@emirates.com címre, a
következő formátumban: NÉV / EMAIL CÍM / (ha van) IATA SZÁM (312 xxxx x) /
JEGYSZÁM (176 xxxxxxxxxx).
Beküldési határidő: 2019. december 5.

A nyertesekre vonatkozik









A nyerteseknek be kell mutatniuk érvényes útlevelüket, mely az utazástól számított
minimum 6 hónapig érvényes.
A nyerteseknek a 2019. december 6-án kiküldött értesítést követően legkésőbb 2019.
december 10 éjfélig jelezniük kell, hogy részt tudnak-e venni a nyereményúton.
Ha ez bármilyen okból nem megoldható, vagy az első körben kisorsolt 10 nyertes közül
bárki nem jelez vissza, akkor a nyereményúton való részvétel átruházható egy
következőleg kisorsolt Dubai Expertre.
A nyereményút 2020. januárjában vagy februárjában kerül megrendezésre.
A főnyeremény a nyertes által nem ruházható át, és nem váltható pénzzé.
A győzteseknek érvényes utazásbiztosítással kell rendelkezniük.
A Dubaji Turisztikai Hivatal nem tehető felelőssé, ha a kisorsolt győztes a megadott
határidőn belül bármilyen oknál fogva nem jelez vissza vagy az út időpontja nem
megfelelő a számára.

Dubai Expert (Dubaj Szakértő)
A játék szabályai:




Ahhoz, hogy a játékos Dubai Expert (Dubaj Szakértő) lehessen:
o Teljesítenie kell mind a 20 szintet, és sikeresen fel kell oldania az összes
jutalmat
o Meg kell néznie mind a 25 szakértői videót.
Ahhoz, hogy a játékos Dubai Expert PLUS (Dubaj Szakértő PLUS) lehessen:
o Teljesítenie kell mind a 30 szintet, és sikeresen fel kell oldania az összes
jutalmat
o Meg kell válaszolnia a játék során az összes felugró kérdést Dubajról.

Főnyeremények
A FŐDÍJAT 2019. DECEMBER 6-ÁN SORSOLJUK KI, MELYRŐL A 10 NYERTEST
MÉG AZNAP, A DUBAI EXPERT REGISZTRÁCIÓJAKOR MEGADOTT EMAIL
CÍMEN ÉRTESÍTJÜK.
Főnyeremény 10 magyar Dubaj Expert (Dubai Szakértő) számára:


Részvétel egy 5 napos dubaji tanulmányúton 2020. januárjában vagy februárjában,
mely tartalmazza:
o Repülőjegy
az
Emirates
légitársaság
turistaosztályán
Budapest/Dubaj/Budapest útvonalon, beleértve a reptéri adókat.
o Szállás négy éjszakára egy 3-4 csillagos dubaji szállodában a dubaji turisztikai
adóval.
o Közlekedés, napi háromszori étkezés és programok a dubaji tartózkodás alatt.

A nyereménybe nem tartozik bele:




Közlekedés Magyarországon a budapesti repülőtérre, illetve onnan vissza a városba
Utasbiztosítás (kötelező)
Minibár, mosoda, szobaszerviz és esetleges extra költségek a szállodában, illetve az
út során.

Oklevél
A Dubai Expert második körének első 40 magyar Dubai Expertje a dubaji ajándékcsomag
mellett a Dubai Expert (Dubaj Szakértő) oklevél kinyomtatott verziójával gazdagodik, melyet a
játék befejezéséhez képest legfeljebb három héten belül postán eljuttatunk.

Kapcsolat
A Dubai Expert (Dubaj Szakértő) a Dubaji Turisztikai Hivatal által fejlesztett program. A Dubai
Expertet illető bármilyen kérdéssel a közép-kelet-európai régió hivatalos képviselete kereshető
fel: dtcm_hungary@dubaitourism.ae

