
Pravidlá súťaže 
„Vyfoťte 3 veci, bez ktorých na dovolenku neodídete“
 

Organizátorom súťaže je cestovná kancelária VÍTKOVICE TOURS s.r.o., ďalej len "organizátor"

Súťaž prebehne v termíne 21. 4. 2017 – 31. 5. 2017. 

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

Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním súťažného príspevku na e-mail organizátora: banskabystrica@ckvt.sk 
a to v termíne 21. 4. 2017 – 31. 5. 2017. Vyhlásenie výsledkov prebehne 1. 6. 2017.

Odoslaním súťažného príspevku súhlasí účastník s pravidlami súťaže a s prípadným zverejnením 
súťažného príspevku na sociálnych sieťach Vítkovice Tours.

Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže len raz.

Vyhlásenie výsledkov prebehne po skončení súťaže, najneskôr do 2.6.2017. Víťazom sa stáva 
najoriginálnejší príspevok, ktorý vyberie porota zložená zo zástupcov CKVT. Výherca bude kontaktovaný 
pomocou e-mailu.

Výhra v súťaži je zájazd do Chorvátska pre 2 osoby v letnej sezóne 2017 z produktovej ponuky 
organizátora.

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

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

Každý účastník udeľuje účasťou v súťaži organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov 
spočívajúci v uložení osobných údajov do databázy organizátora a v informovaní o skutočnostiach 
spojených s avizovanou súťažou, to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v platnom znení. 
Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla organizátora.

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

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť so súťaže príspevky s nevhodným (násilným, či erotickým) 
obsahom.

 

Pravidlá sú platne od 21. 4. 2017 – 31. 5. 2017. 
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