
Objednajte si zájazd do 31. 5. 2018 a vyhrajte ďalší z nižšie uvedených zájazdov 
ZADARMO!

1.  Promajna – pavilón Dukić A izba 1/2 SWCB s polpenziou: 15. 9. – 22. 9.
2.  Promajna – pavilón Dukić A izba 1/2 SWCB s polpenziou: 15. 9. – 22. 9.
3.  Brist – vila Marko – 1/2 STUDIO bez stravy: 9. 6. – 16 .6.
4.  Brist – vila Marko – 1/2 STUDIO bez stravy: 15. 9. – 22. 9.
5.  Sv. Filip i Jakov – vila Jelena – 1/2 STUDIO bez stravy 8. 9. – 15. 9.

Podmienky účasti v súťaži:

Súťažiaci:
Súťažiacim sa stáva každá osoba, ktorá uzavrela s CK Vítkovice Tours zmluvu o zájazde v období od 15. 5. 2018 do 31. 5. 2018 
a splnila v spomenutom období nasledujúce podmienky:

·  pri kúpe zájazdu vyplatila zálohu vo výške min. 50 % ceny zájazdu
·  je staršia ako 18 rokov

Ceny súťaže: Vyššie uvedené zájazdy.

Princíp súťaže:
Všetky zmluvy o zájazde uzatvorené v období  od 15. 5. 2018 do 31. 5. 2018, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, budú 
automaticky zaradené do súťaže. Po ukončení súťaže, sa spočíta počet uzatvorených zmlúv a ich počet sa vydelí číslom 5 (počet 
zájazdov v súťaži). Výsledok bude zaokrúhlený na celé číslo smerom dole, čím vznikne číslo X.

Následne budú všetci súťažiaci (čísla všetkých uzatvorených zmlúv o zájazde) spĺňajúci podmienky súťaže zoradení podľa čísla 
zmlúv vzostupne do zoznamu a jednotlivé zmluvy o zájazde zo zoznamu budú očíslovane odhora dolu, začínajúc číslom 1. 

Cenu vyhrávajú ti súťažiaci, ktorých umiestnenie v tomto zozname bude zodpovedať násobkom výsledného čísla X. Celkový 
počet výhercov je tak vždy päť bez ohľadu na celkový počet súťažiacich. Pokiaľ by v danom období bolo päť alebo menej 
súťažiacich, potom vyhráva každý súťažiaci.

Z týchto výhercov vyhrá zájazd 1. ten výherca, ktorého zájazd má najvyššiu cenu uvedenú v zmluve o zájazde. Zájazd 2. vyhráva 
výherca s druhou najvyššou cenou, zájazd 3. s treťou najvyššou cenou, zájazd 4. so štvrtou najvyššou cenou a zájazd 5. výherca 
s najnižšou cenou.

Ak je cena na zmluve o zájazde pri niekoľkých výhercoch rovnaká, potom vyhráva daný zájazd ten súťažiaci, ktorého zmluva 
o zájazde bola uzatvorená skôr (t.j. zmluva o zájazde s nižším číslom).

Modelový príklad:
> V danom mesiaci sa uzatvorilo 94 zmlúv o zájazde. Vyhráva vždy 5 súťažiacich.
> Vyhráva každá 18. osoba (94:5= 18,8, tj. 18, číslo X) v číslovanom poradí podľa vzostupného poradia uzatvorených zmlúv.
> Výhercami sa stávajú osoby, ktoré majú v zoznamu čísla 18, 36, 54, 72, 90, t.j. násobky čísla 18.
> Výhercom zájazdu 1 sa stáva osoba, pri ktorej je najvyššia cena zakúpeného zájazdu. Ostatní 4 zájazdy budú rozdelené podľa 

vyššie uvedeného pravidla.

Ostatní:
Usporiadateľ môže odmietnuť poskytnúť výhru výhercovi, pokiaľ má výherca akékoľvek neuhradené pohľadávky po splatnosti

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť VÍTKOVICE TOURS, spol. s r.o., IČO: 44743840, so sídlom Mírové náměstí 3d-519, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave od. C, vložka 2727 

Kontakt SK: Organizačná zložka spoločnosti VÍTKOVICE TOURS s r.o., IČO: 36065463, so sídlom Björnsonova 90447/8, 811 05 
Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, vložka 1063/B 

Pravidlá súťaže
„Ešte šťavnatejšia dovolenka“


