Podmienky súťaže
„MaraFUN Sunglasses Selfie“
Organizátor súťaže, doba konania súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť SPIRIT s.r.o., IČO: 36 390 984,
zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vl. č.: 12113/L, sídlo: Ulica 1. mája 1958/54, 031 01
Liptovský Mikuláš (ďalej len „organizátor súťaže“).
2. Súťaž prebieha v termíne od 10.07.2014 do 03.08.2014 (ďalej len „doba konania súťaže“).
Účasť v súťaži a princíp súťaže
3. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len prostredníctvom sociálnej siete facebook, a to
cez facebook stránku SPIRIT Sunglasses pomocou aplikácie s názvom „Súťaž
SELFIE“.
4. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len
„súťažiaci“).
5. Do súťaže sa môže zapojiť iba súťažiaci, ktorého facebook profil obsahuje údaje s
uvedením skutočného mena a priezviska a ktorého facebook profilová fotografia je reálna,
t.j. zobrazujúca tohto profilu (súťažiaceho).
6. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže (napr. súťažiaci, ktorý neuvedie skutočné meno a priezvisko, alebo ktorého
profilová fotografia nie je reálna) nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takéto
osoby aj napriek uvedenému stali účastníkom súťaže a/alebo výhercom v súťaži (napr. v
dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môžu byť zo súťaže vylúčené (resp.
vyradené) a nemajú nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora.
7. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže po splnení nasledovných podmienok:
 zakúpiť si minimálne 1 ks slnečných okuliarov na jednej z prevádzok SPIRIT
Sunglasses v období konania súťaže
 stať sa fanúšikom organizátora, t.j. facebook stránky SPIRIT Sunglasses na
https://sk-sk.facebook.com/pages/SPIRIT-Sunglasses/347089075338018
 odfotiť fotku „SELFIE“ so zakúpenými slnečnými okuliarmi

 poslať fotku „SELFIE“ spolu s odpoveďou na súťažnú otázku: „Ako si plánuje užiť leto?“,
a to všetko prostredníctvom webovej stránky facebook, v správe adresovanej stránke

/užívateľovi/ SPIRIT Sunglasses
 vyplniť kontaktné údaje vyžadované facebook aplikáciou „Súťaž SELFIE“
Poznámka: „SELFIE fotka“ je fotografia vytvorená vlastnou rukou pomocou mobilného telefónu
alebo digitálneho fotoaparátátu, kde osoba na fotografii je samotný fotograf (t.j. fotka samého
seba, prípadne s viacerými ľudmi)
8. Po splnení vyššie uvedených podmienok súťaže bude osoba (zákazník) zaradený do
súťaže.
9. Každá, súťažiacim prihlásená „SELFIE“ spolu s jeho odpoveďou na súťažnú otázku, bude
zverejnená

na

facebook

stránke

organizátora
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súťaže:
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10. Po zverejnení prihlásenej a do súťaže zaradenej „SELFIE“ na facebook stránke
organizátora súťaže, môže súťažiaci zdieľať svoju „SELFIE“ a začať zbierať súťažné
hlasy.
Ceny v súťaži a och odovzdanie:
11. Ceny v súťaži sú :
 1.cena
Party víkend v kompletne zariadenom stane v MaraCamping pre výhercu a 4 ďalších
priateľov
Atrakcie s MaraFUN teamom v hodnote 150 € podľa vlastného výberu
5x Štýlové slnečné okuliare
 2. cena
5x Štýlové slnečné okuliare
 3. cena
5x Štýlové slnečné okuliare
12. Ceny budú súťažiacim pridelené nasledovne:
 1.cena = SELFIE fotka s najväčším počtom „likes“
- vyhráva súťažiaci, ktorého „SELFIE“ fotka zverejnená na facebook stránke organizátora
súťaže, získa v hlasovaní verejnosti najviac hlasov,

 2. cena = najbláznivejšia SELFIE fotka
- vyhráva súťažiaci s najbláznivejšou „SELFIE“ fotografiou
- výhercu 2. ceny spomedzi všetkých súťažiacich vyberie organizátor súťaže,
 3. cena = najzaujímavejšia odpoveď k SELFIE fotke na tému „Ako si plánujem užiť
leto?“
- vyhráva súťažiaci s najzaujímavejšou odpoveďou na súťažnú otázku
- výhercu 3. ceny spomedzi všetkých súťažiacich vyberie organizátor súťaže.
13. Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výhercov prebehne najneskôr do 7 pracovných dní odo
dňa ukončenia súťaže v sídle organizátora súťaže.
14. Mená všetkých výhercov súťaže spolu s výhernými „SELFIE“ fotkami budú zverejnené
na webovej stránke www.slnecneokuliare.sk a na facebook stránke SPIRIT Sunglasses.
15. Výhercovia budú o výhre v súťaži informovaní zaslaním e-mailu.
Výhry v súťaži a odovzdanie výhry:
Odovzdanie výhry v súťaži môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa
týchto pravidiel súťaže, a to: predložením preukazu totožnosti súťažiaceho za účelom
overenia údajov o jeho totožnosti a preukázaním originálu pokladničného bloku, na základe
ktorého sa zapojil do súťaže. Výherca bude vyzvaný, aby predložil originál pokladničného
dokladu o zakúpení slnečných okuliarov na prevádzke organizátora súťaže (SPIRIT
Sunglasses) z obdobia, kedy prebiehala súťaž, na základe ktorého sa zapojil a bol zaradený do
súťaže.
16. Výherca 1.ceny získa:
 ubytovanie na 2 noci v kompletne zariadenom stane pre 5 osôb v Mara CAMPING
(Mara CAMPING / ATC Liptovský Trnovec, 032 22 Liptovský Trnovec,
www.maracamping.sk , ocenený ako Kemping roku 2013 v SR ),
 stravovanie na 2 dni pre 5 osôb v areáli Mara CAMPING (výhra zahŕňa 2
jedlá/osoba/deň)
 atrakcie „MaraFUN“ v hodnote 150,- € podľa vlastného výberu v areáli Mara
CAMPING (zoznam atrakcií na www.marafun.sk/atrakcie/ ),
 5 ks slnečných okuliarov podľa vlastného výberu v hodnote 15,99 €/ks, ktoré si
výherca vyberie osobne na jednej z prevádzok organizátora súťaže.

17. Výherca 1.ceny môže svoju výhru využiť:
 najneskôr do 15.09.2014
 je povinný vopred nahlásiť záväzný termín, v ktorom bude výhra uplatnená, a to do 7
dní odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže zaslaním emailu na: marketing@spiritcompany.sk
 cena

mu

bude osobne odovzdaná

organizátorom súťaže v termíne podľa

predchádzajúcej vzájomnej dohody oboch strán v areáli Mara CAMPING.
18. Výhercovia 2. a 3. ceny získa:
 5 ks slnečných okuliarov podľa vlastného výberu v hodnote 15,99 €/ks, ktoré si
výherca vyberie osobne na jednej z prevádzok organizátora súťaže.
19. Výherca 2. a 3. ceny
 Si môže svoju výhru prevziať do 31.8.2014
 Výhra bude výhercom osobne odovzdaná organizátorom súťaže v termíne podľa
vzájomnej dohody oboch strán na jednej z prevádzok organizátora súťaže SPIRIT
Sunglasses.
20. Výhra 1.ceny podlieha dani z príjmov FO a výhercovia ich musia zahrnúť do daňového
priznania a odviesť daň z výhry.
21. Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná,
vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc, disponujúcou
právami k sociáln ej sieti Facebook. Údaje a súhlasy udeľované v rámci tejto súťaže sú
udeľované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook, Inc. Akékoľvek otázky, poznámky
alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti
Facebook, Inc.
22. Potvrdením súhlasu s úplnými pravidlami súťaže prostredníctvom stránok súťaže udeľuje
súťažiaci organizátorovi súťaže súhlas na spracúvanie všetkých ním poskytnutých údajov.
Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať na účely realizácie súťaže, jej
propagácie a vyhodnotenia, ako aj na účely prezentácie a propagácie organizátora, jeho
produktov a služieb, na propagovanie a organizovanie ďalších súťaží, na účely zasielania
uvedeného sa týkajúcich informácií, správ, noviniek a ponúk (a to prostredníctvom pošty
resp. iných poskytovateľov prepravných služieb ako aj prostredníctvom elektronických
komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení), ako aj na ďalšie reklamné, marketingové a iné komunikačné účely. Súhlas
so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je

možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného oprávnenému
subjektu odvolať (počas doby konania súťaže to však má za následok vylúčenie
súťažiaceho zo súťaže). Oprávnený subjekt môžu osobné údaje spracúvať, až kým súhlas
nebude voči nim odvolaný. Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom
všetky práva ustanovené zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení, najmä ustanovením § 28 a nasledujúcimi tohto zákona. Osobné údaje je možné
bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo
propagačných materiáloch organizátora súťaže, s čím súťažiaci potvrdením súhlasu s
úplnými pravidlami súťaže prostredníctvom stránok súťaže výslovne súhlasí. Osobné
údaje môže organizátor súťaže spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom
rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na
využívanie všetkých ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.
Potvrdením súhlasu s úplnými pravidlami súťaže prostredníctvom stránok súťaže zároveň
súťažiaci organizátorovi udeľuje súhlas so zasielaním informácií o novinkách
organizátora, jeho ponukách a ďalších súvisiacich informácií prostredníctvom
elektronických komunikácií.
23. Potvrdením súhlasu s úplnými pravidlami súťaže prostredníctvom stránok súťaže
vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s úplnými pravidlami
súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
24. Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne
plniť v peniazoch.
25. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek
iné plnenia zo strany organizátora ani usporiadateľa súťaže než na plnenia výslovne
uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia
všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle pravidiel súťaže.
26. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
27. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na internetovej stránke
www.slnecneokuliare.sk
V Liptovskom Hrádku, dňa 08.07.2014

