Gordion AVM
ANADOLU JET Uçak Bileti Yarışması
Yarışma, Gordion AVM tarafından, resmi Facebook ve Instagram
hesaplarında düzenlenmektedir. Yarışma, 16.10.2017 – 20.10.2017
tarihleri arasında düzenlenecektir. Yarışma 20 Ekim Cuma günü sona
erecektir.
Yarışmanın konusu; Facebook ve Instagram hesabını takibe alan
yarışmacılar, paylaşılan yarışma görselinin altına, birlikte seyahat
etmeyi sevdikleri bir arkadaşlarını da etiketleyerek ve
#anadolujetleuçmayankalmasın hashtagini de kullanarak yarışmaya
katılabilecekler.
Yarışma Kuralları;
1. Yarışma sadece Gordion Facebook ve Instagram hesapları
üzerinde gerçekleşecektir.
2. Yarışmanın öncelikli kuralı Gordion AVM resmi Facebook ve
Instagram hesabının takip edilmesidir.
3. Katılımcılar, yarışmaya sadece Facebook ve Instagram hesapları
üzerinden ücretsiz olarak katılabilirler.
4. Yarışma sonunda arkadaşını etiketleyen 1 kişi Anadolu Jet’ten
yurt içi (Kıbrıs dahil) GİDİŞ-DÖNÜŞ uçak bileti, etiketlediği 1
arkadaşı ise yine yurt içi (Kıbrıs dahil) TEK YÖN uçak bileti
kazanacaktır. Yarışma hem Facebook hem Instagram hesapları
üzerinde olduğundan, Facebook'tan 1 kişiye gidiş dönüş uçak
bileti – etkiletlenen 1 kişiye tek yön uçak bileti, Instagram'dan 1
kişiye gidiş dönüş uçak bileti-etiketlenen 1 kişiye tek yön uçak
bileti verilecektir.
5. Her yarışmacı, yarışmaya 1 kez katılabilir. Farklı adlar altında
katılım yapmak, sahte hesaplar ile katılım yapmak ve / veya

yarışmalar için özel oluşturulan profillerden katılım yapmak
yasaktır. Farklı Facebook ve Instagram hesaplarından gönderi
yapmak ekstra katılım sağlamayacak olup; Gordion AVM
gerçekliğinden şüphelendiği hesapları yarışmadan eleme hakkını
saklı tutar.
6. Ödül kazanan kullanıcı, random.org aracılığı ile Gordion AVM
tarafından belirlenir.
7. Kazanılan ödül devredilemez, değiştirilemez ve nakit karşılığı
talep edilemez. Yarışma toplamında bir kişi bir kere ödül
kazanabilir, birden fazla kazanamaz. Bir yarışmacı sadece 1 kez
ödül kazanabilir.
8. Ödül kazanan kullanıcıya, kullanıcı bilgilerinden, telefon veya email adresinden iletişime geçilerek ulaşılacaktır, kişisel ve adres
bilgileri teyidi yapılacaktır.
9. Kazanan yarışmacı Gordion AVM resmi Facebook ve Instagram
hesabından paylaşılacaktır.
10.
Gordion AVM yarışma ödüllerini, tarihini, yarışma
kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını önceden haber
vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
11.
Kazanan takipçi ile DM üzerinden iletişime geçilecektir.
12.
Gordion AVM’nin daha önceki yarışmalarından,
etkinliklerinden ödül kazanmamış kullanıcılara öncelik verme
haklı saklıdır.
13.
Biletinizi Türk Hava Yolları uçuşlarında ve codeshare
(ortak uçuş) seferlerinde kullanamazsınız. Cuma ve Pazar
günleri gerçekleştirilecek uçuşlar ile resmi tatil günleri için
rezervasyon/bilet kullanımı yapılamaz.
Ödüller: Toplamda 2 kişiye Anadolu Jet’ten Kıbrıs dahil gidiş-dönüş
uçak bileti, 2 kişiye de tek yön uçak bileti verilecektir. Biletler
tanımlandığı andan itibaren 3 ay içerisinde kullanılmalıdır, aksi
takdirde geçerliliğini yitirecektir.

