Pravidlá súťaže #SpoznajSlovensko – Tour de námestie
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Spoločnosť AreYouMan s.r.o., IČO 47393926, DIČ 2023849069, sídlom Nový sad 932/23 , 085 01
Bardejov, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, vložka 28609/P, (ďalej
len „Usporiadateľ") organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 22. 11. 2017 do 23:59 hodín dňa 31. 1.
2017 (ďalej len „Doba konania“) súťaž bez žrebovania zvanú „#SpoznajSlovensko – Tour de
námestie“ (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na
internetovej stránke https://www.SomTurista.sk/SpoznajSlovensko/pravidla.pdf.

2. Základné podmienky´účasti v Súťaži
2.1. Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:
•

ktorá má viac ako 15 rokov,

•

ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou o zamestnancov
Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

2.2 Podmienky sútaže: Do sútaže sú zapojení Účastnící ktorí:
•

•

prostredníctvom vlastného účtu na cestovateľskom internetovom portáli SomTurista.sk
zverejnia fotografiu zachytávajúcu niektoré zo slovenských námestí s vlastným komentárom v
sekcii momenty (ďalej len Moment), a to pomocou webovej stránky www.somturista.sk alebo
cez mobilnú aplikáciu SomTurista,
pozvú najmenej 3 ďalšie fyzické osoby prostredníctvom odkazu prisluchajúcemu k účtu
Účastníka, ktorý mu bude vytvorený po prihlásení na internetovej stránke
www.SomTurista.sk/SpoznajSlovensko a bude mať tvar
www.SomTurista.sk/SpoznajSlovensko/prihlasovacie_meno .

2.3. Počet pridaných Momentov od jedného Účastníka nie je obmedzený.

3. Výhra a vyhodnotenie Sútaže
3.1. Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v
kompetencii Usporiadateľa.
3.2. Výhercom Súťaže sa stane Účastník, ktorého Moment vyhodnotí Usporiadateľ ako víťazný.
Kritéria výberu sú kvalita a kreativita ako fotografie tak aj komentára Momentu. Výherný Moment je
určený subjektívnym výberom Usporiadateľa.
3.3 Výherca bude kontaktovaný Usporiadateľom do 2 pracovných dní od výberu víťazného Momentu
prostredníctvom emailovej adresy zadanej pri registrácii na portáli SomTurista.sk.

3.4. Usporiadateľ poskytne Výhercovi poukaz na Pobyt pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou v Hoteli
Green*** (ďalej len “Výhra”). Výhra bude Výhercovi doručená prostredníctvom emailovej adresy. Za
správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca.
3.5. V prípade, že Výherca je osoba mladšia 18 rokov, výhru prevezme jeho zákonný zástupca.

4. Osobné údaje
4.1. Registráciou a pridaním Momentu na portál SomTurista.sk dáva Účastník Usporiadateľovi v
zmysle zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom
a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä
prihlasovacie meno, emailová adresa za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdania ceny.
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom
doručenia Usporiadateľovi a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty
nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12
Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. § 21 tatiež právo na vysvetlenie,
právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.
4.2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas tým, že jeho meno, priezvisko, prihlasovacie meno,
kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Usporiadateľa a
Usporiadateľ môže zdarma použiť všetky slovné prejavy, audio aj video nahrávky a fotografie
Účastníka, ktoré vydal v súvislosti s organizovaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to
na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže.

6. Záverečné ustanovenia
6.1. Usporiadateľ prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických
správ.
6.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny
podobného typu alebo zodpovedajúce rovnakej hodnote.
6.3. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník pridaním
Momentu vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.
6.4. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši
výhradne Usporiadateľ podľa svojho uváženia.
6.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez
predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Usporiadateľa
nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.
6.6. Účastníkovi nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať
od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Účastník nie je povinný
Výhru prijať

