
Nagy Melltartóteszt – jelentkezési és részvételi szabályzat 
 
 
1. A Nagy Melltartóteszt szervezője az Angelina Fehérnemű Webáruház tulajdonosa, a Pénzügyi 
Megoldások Kft. (telephely: 1113 Bp, Bartók B. út 106-110. B/B 10/40. cégjegyzékszám: 01-09-
866907) 
 
2. A tesztre azok a hölgyek jelentkezhetnek, akik jelentkezésükkel elfogadják a részvételi 
feltételeket, a következők szerint: 
 
Betöltött 18. életév. 

 Amennyiben a zsűri beválasztja a jelentkezőt a jelöltek közé, vállalja, hogy 2 napon belül 
küld magáról emailben egy portréfotót, amelyet a játékszervezője szabadon felhasználhat. 

 Vállaja, hogy október végén részt vesz egy budapesti vagy környéki rendezvényen, ahol 
átvesz tesztelésre egy melltartót. A kiválasztott melltartóban profi fotó készül a tesztelőről - 
ízléses, a melltartót megmutató, de felsőruhával, kendőkkel elfedett felsőtesttel, amely 
később megjelenhet különböző médiafelületeken. 

 Vállalja, hogy 2 héten keresztül (október 28-november 10.) rendszeresen viseli a tesztelésre 
megkapott melltartót és tapasztalatait, véleményét írásban, a tesztelést követő 3 napon 
belül elküldi a szervezőknek. Az írás vagy annak részletei különböző médiafelületeken 
jelenhetnek meg.  

 
3. A tesztelők neve, az általuk tesztelt modell és annak mérete nyilvános adatok. 
 
4. A tesztre való jelentkezés menete: 
 
A jelentkezési határidő: október 6. A jelentkező az online jelentkezési lapon megadja adatait, 
elfogadja a jelentkezési feltételeket. Ezzel bekerül egy adatbázisba, amelyből a jelentkezési 
határidő lejártát követően szakmai zsűri választja ki az 50 fő tesztelő jelöltet.  
 
5. A tesztelő jelöltek kiválasztása 
 
A szakmai zsűri minden tagja a jelentkezők listájában megjelöl 10 méretkategóriában 5-5 
jelentkezőt, akiknek a válaszát a Miért lennél jó tesztelő? kérdésre a legötletesebbnek tartja. Az a 
jelentkező lehet jelölt, akire a zsűri tagjai összességében a legtöbb szavazatot adták. Ha egy 
kategóriában senki nem kap egynél több szavazatot, akkor a zsűritagok által kiválasztott 
jelentkezők közül új választásra kerül sor. Mindaddig újabb választási körre kerül sor minden 
kategóriában, amíg 5-5 jelöltre nem szűkül le a kör. 
 
 
6. A 10 méretkategória a következő: 

 



 
7. Szavazás a jelöltekre, a győztesek kiválasztása 
 
A 10 méretkategória 5-5 jelöltje névvel, mellméret megjelölésével és a megküldött portré fotóval 
felkerül a Nagy Melltartóteszt Facebook oldalára: https://www.facebook.com/melltartoteszt. A 
nyertesek minden kategóriában azok lesznek, akik a szavazás idején a fotójuk alatt a legtöbb like-
ot összegyűjtik. A győzteseket emailben és telefonon értesítjük. 
 
8. Az adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki. A jelentkezéssel elfogadod, 
hogy a Pénzügyi Megoldások Kft. (Angelina Fehérnemű Webáruház) hírleveleket, marketing célú 
üzeneteket küldjön számodra. A levelező listánkról később bármikor leiratkozhatsz a leveleink alján 
található leiratkozási linken. 
 
Budapest, 2013. szeptember 13. 
 
 
 


