
1. Organizátorom súťaže je cestovná kancelária VÍTKOVICE TOURS s.r.o., ďalej len „organizátor“.

2. Súťaž prebehne v termíne  1. 8. 2018 – 31. 8. 2018.

3. Súťaže sa za splnenia podmienok môže zúčastniť každá fyzická osoba s výnimkou osôb v pracovnom 
pomere k organizátorovi.

4. Účastník sa do súťaže zapojí pridaním fotogra�e do komentára pod súťažný príspevok na facebook-
ovej stránke organizátora.a.

5. Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz.

6. Vyhlásenie výsledkov prebehne po skončení súťaže, najneskôr do 14.  9. 2018. Víťaza vyberá organizátor. 
Víťazom sa stáva 5 najoriginálnejších fotogra�í. Výhercovia budú vyhlásení na facebookových stránkach 
organizátora. Účasťou v súťaži výhercovia súhlasia so zverejnením svojho mena a víťazné fotogra�e na 
facebookovej stránke organizátora.

7. Výhra v súťaži: tričko Neptun klub

8. V prípade, že výherca uvedie nesprávny kontakt a organizátorovi sa nepodarí výhercu kontaktovať, 
prípadne výherca neprevezme zásielku s výhrou, či v prípade ďalších okolností vylučujúcich 
uskutočnenie plnenia výhercovi, ktoré nezaviní organizátor súťaže, stráca výherca nárok na výhru.

9. Výsledky súťaže určené organizátorom sú konečné bez možnosti odvolania. Účastníci sa súťaže 
zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v hodnote vyššej alebo vo väčšom množstve, ako 
takom, ako určí organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto vyhratej ceny peňažné alebo iné 
plnenie. Na ceny zo súťaže neexistuje právny nárok.

10. Každý účastník udeľuje účasťou v súťaži organizátorovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov spočívajúcim v uložení osobných údajov do databázy organizátora 
a informovaní o skutočnostiach spojených s avizovanou súťažou. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, 
a to písomnou formou na adresu sídla organizátora.

11. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, príp. akciu 
prerušiť či odložiť alebo zrušiť. Takéto rozhodnutie je účinné od dňa jeho uverejnenia.

12. Facebook nie je žiadnym spôsobom spojený so súťažou a organizovanie súťaže je na riziko organizátora.

13. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a 
ani s ňou nesúvisí.

Pravidlá súťaže
„Súťažte s nami o Neptun tričko“

1. 8. – 31. 9. 2018

Pravidlá platné od 1. 8. do 31. 8. 2018

5x Neptun tričko


