Pravidlá súťaže - Letná foto súťaž
1.) Organizátor Súťaže
Organizátorom Súťaže je spoločnosť KONTAKT M, s.r.o., so sídlom Stará Lesná, IČO:
36187976.

2.) Podmienky a priebeh Súťaže
Záujemcovia o súťaž budú na sociálnej sieti Facebook verejne uverejňovať svoje fotografie z
letných výletov v Tatrách pričom pri fotografii označia lokalitu “Kontakt wellness hotel” a
uvedú hashtag “letnafotosutaz” (#letnafotosutaz). Z takto uverejnených fotografií vyberie
organizátor max. 15 fotografií, ktoré uverejní na svojej webovej stránke. Pri fotografii uvedie
krstné meno súťažiaceho a jeho fotografiu.
Od 15.08.2019 do 31.08.2019 bude prebiehať verejné online hlasovanie pri konkrétnych
fotografiách. Návštevníci webovej stránky budú môcť počas návštevy udeliť jeden like
uverejneným fotografiám. Tri fotografie s navyšším počtom “like” získajú ceny súťaže.
Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, udeľuje súhlas
s použitím fotografie na webovej stránke organizátora a dáva súhlas so znením pravidiel bez
výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Organizátor súťaže nie je
zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

3.) Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 15.07.2019 do 31.08.2019, pričom verejné online hlasovanie
prebehne v termíne od 15.08.2019 do 31.08.2019.

4.) Vyhodnotenie
Traja výhercovia s najvyšším počtom “like” pri fotografiách na webovej stránke organizátora
získajú výhry súťaže podľa ich poradia od najväčšieho počtu “like” ku 31.08.2019.
Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené dňa 02.09.2019.

5.) Výhra
Organizátor v súťaži odovzdáva nasledovné výhry:
1. miesto: Pobyt v Kontakt wellness hoteli s raňajkami a neobmedzeným wellness pre dve
osoby a 1 noc

2. miesto: Večera pre 2 osoby so vstupom do wellness
3. miesto: Vstup do wellness pre dve osoby
Cenu podľa týchto pravidiel poskytuje organizátor. Výhra bude zaslaná elektronicky
e-mailom vo forme darčekového poukazu na uplatnenie služieb. Platnosť poukazov bude do
20.12.2019.

6.) Účastníci Súťaže
Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba s trvalým
pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 15
rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel.

7.) Oznámenie výhry
Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec organizátora alebo poverený
zástupca v priebehu 5 pracovných dní od termínu vyhlásenia výsledkov. Výherca bude
informovaný o výhre prostredníctvom fb správy, prípadne iných kontaktov uvedených vo fb
profile výhercu. Organizátor má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z
porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. Cenu nemôže vyhrať
súťažiaci, ktorý nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak
výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní
inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník v poradí podľa počtu “like” pri
fotografii na našej webovej stránke.

8.) Osobné údaje
Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje môžu
byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii organizátora.
Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou
formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na
informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania,
právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe
bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na
marketingové účely. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor je
oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako
automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o
ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník
dáva účasťou v súťaži organizátorovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas
s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok
a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej
povahy zaobstaraných organizátorom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním
hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých

komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi,
s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do
súborného diela. Účastník súťaže udeľuje organizátorovi tento súhlas bez vecného,
časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

9.) Osobitné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania
ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia
žrebovania alebo vyhlásenia výsledkov, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel
a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za
žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v
súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu
výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník hry
berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek
sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami.
Organizátor vydáva tieto pravidlá súťaže. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

