Podmienky súťaže
„MARAFUN Sunglasses Selfie“
1. Prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť SPIRIT s.r.o., Podtureň Roveň 215, 033 01
Liptovský Hrádok.
2. Súťaž prebieha od 12.07. do 14.08.2016 .
3. Do súťaže sa môžete zapojiť len cez facebook stránku SPIRIT Sunglasses cez aplikáciu
„Súťaž SELFIE“.
4. Minimálny vek pre zapojenie sa do súťaže je 18 rokov.
5. Váš facebook profil musí byť skutočný a nie fiktívny, musí Vám patriť s uvedením Vašej
skutočnej profilovej fotografie (neplatí používanie akýchkoľvek animácií, kreslených
postavičiek alebo inej grafiky). Vaše meno na Facebooku musí obsahovať skutočné meno
aj priezvisko.
6. Pre účasť v súťaži je potrebné:
 zakúpiť si 1 ks slnečných okuliarov na prevádzke SPIRIT Sunglasses v období
súťaže
 stať sa fanúšikom facebook stránky SPIRIT Sunglasses
 odfotiť fotku SELFIE so zakúpenými slnečnými okuliarmi
 poslať fotku SELFIE + napísať odpoveď na otázku „Ako si plánujem užiť leto?“
do správy na FB SPIRIT Sunglasses
 vyplniť Vaše meno a priezvisko
Poznámka: SELFIE fotka je fotka 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)

7. Po splnení vyššie uvedených pravidiel bude zákazník zaradený do súťaže.
8. Fotka SELFIE + odpoveď bude zverejnená do 12 h na našej facebook stránke SPIRIT
Sunglasses.
9. Po zverejnení fotky SELFIE môže súťažiaci začať zdieľať a zbierať hlasy do súťaže.
10. Ceny v súťaži sú:

1.cena – Party víkend v Mara Camping-u (Camping roku 2013) pre teba a 4 priateľov
– Atrakcie s MARA FUN teamom v hodnote 150 € podľa vlastného výberu
– 5x Štýlové slnečné okuliare
2. cena – 5x Štýlové slnečné okuliare
3. cena – 5x Štýlové slnečné okuliare
11. Súťažiaci bude môcť získať ceny nasledovne:
1. cena – SELFIE fotka s najväčším počtom „likes“ (hlasuje verejnosť)
2. cena – najbláznivejšia SELFIE fotka (hlasuje SPIRIT Sunglasses)
3. cena – najlepšia odpoveď k SELFIE fotke na tému „Ako si plánujem užiť leto?“ (hlasuje
SPIRIT Sunglasses)
12. Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výhercu prebehne najneskôr do 7 pracovných dní od
ukončenia súťaže prostredníctvom zástupcu SPIRIT s.r.o, Liptovský Hrádok.
13. Meno výhercu + SELFIE fotka bude zverejnené na webovej stránke www.slnecneokuliare.sk
a na facebook stránke SPIRIT Sunglasses.
14. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom emailu alebo sociálnej siete Facebook.
15. V prípade, že účastník súťaže získa jednu z cien:
 súhlasí s uverejnením svojho mena na internetových stránkach spoločnosti SPIRIT
s.r.o. za účelom zverejnenia výsledkov súťaže
 je nutné, aby pred preberaním ceny predložil bloček a zakúpené slnečné okuliare
z prevádzky SPIRIT Sunglasses z obdobia, kedy prebiehala súťaž a to z dôvodu
overenia splnenia podmienok.
16. Výherca 1.ceny:
 môže svoju výhru využiť do 15.09 2016
 je povinný nahlásiť záväzný termín uplatnenia výhry do 7 dní od zverejnenia
výsledkov a to na mail marketing@spirit-company.sk
 cena mu bude osobne odovzdaná v termíne podľa vzájomnej dohody oboch strán
v areáli Mara CAMPING / ATC Liptovský Trnovec, 032 22 Liptovský Trnovec
17. Výherca 1.ceny získa:
 ubytovanie na 2 noci v MaraCAMPING stane pre 5 osôb

 stravovanie na 2 dni pre 5 osôb ( 2 jedlá/osoba/deň)
 atrakcie MaraFUN v hodnote 150 € podľa vlastného výberu
 5 ks slnečných okuliarov podľa vlastného výberu v cenovej hladine 15,99 €/ks, ktoré
si vyberie na jednej z prevádzok SPIRIT Sunglasses
18. Výherca 2. a 3. ceny
 Môže si svoju výhru prevziať do 31.8.2016
 cena mu bude osobne odovzdaná v termíne podľa vzájomnej dohody oboch strán na
jednej z prevádzok SPIRIT Sunglasses
19. Výhercovia 2. a 3. ceny získa:
 5 ks slnečných okuliarov podľa vlastného výberu v cenovej hladine 15,99 €/ks, ktoré
si vyberie na jednej z prevádzok SPIRIT Sunglasses
20. Výhra 1.cena podlieha dani z príjmov FO a výhercovia ich nemusia zahrnúť do daňového
priznania a odviesť daň z výhry.

