Pravidlá súťaže: DO GRÉCKA ZA E-MAIL!
Vyhrajte pobyt pre 2 osoby/12 dní
(ďalej len „súťaž“)

1. Organizátor súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava,
IČO: 35790253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vl.č.: 2471 (ďalej len „organizátor“).
2. Partner súťaže
Partnerom súťaže je spoločnosť Aeolus, (ďalej len „partner“), Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO: 314 49 069; DIČ: SK2020406410, zapísaná v Obchodnom registri, vedeného
Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 845/N.
3. Zverejnenie pravidiel súťaže
Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami.
Pravidlá súťaže sú k nahliadnutiu u organizátora
https://dovolenka.sme.sk/s/sutaz-o-pobyt-v-grecku.

súťaže,

a zároveň

na

4. Podmienky účasti v súťaži
4.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony,
staršia ako 18 rokov, ktorá vyslovila spôsobom uvedeným v týchto
podmienkach súhlas s podmienkami súťaže a splnila ďalšie podmienky na účasť
v súťaži, ktoré sú definované nižšie, s výnimkou osôb uvedených v čl. 11 týchto
podmienok.
4.2. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v čase konania súťaže vyplní v registračnom
formulári na stránke https://dovolenka.sme.sk/s/sutaz-o-pobyt-v-grecku (ďalej
len „web stránka“) povinné polia, ktorými sú: emailová adresa, a odklikne
tlačidlo „Registrovať“. Následne mu bude odoslaný e-mail, ktorý je potrebné
potvrdiť. Platnou registráciou sa teda rozumie len potvrdená registrácia, ktorá
obsahuje všetky požadované údaje.
4.3. Do žrebovania je súťažiaci zaradený iba raz, bez ohľadu na počet odoslaných
registračných formulárov.
5. Trvanie súťaže
5.1. Súťaž je časovo obmedzená a prebieha od 4.5.2017 do 2.6.2017. Usporiadateľ
súťaže si vyhradzuje právo v prípade nepredvídaných skutočností
(neoprávneným zásahom do súťaže a pod.) upraviť pravidlá a podmienky súťaže
vrátane doby jej trvania, resp. súťaž ukončiť. O postupe bude informovať
všetkých súťažiacich prostredníctvom stránky dovolenka.sme.sk.
6. Žrebovanie
6.1. Žrebovanie sa uskutoční 2.6.2017.
6.2. Do žrebovania je súžiaci prostredníctvom e-mailovej adresy zaradený iba raz,
bez ohľadu na počet odoslaných kontaktných formulárov.

7. Cena/ výhra:
Cenníková hodnota tohto pobytu s letiskovými poplatkami je 1168€. Na pobyt sa
vzťahujú pravidlá a pokyny cestovnej kancelárie.
Popis výhry:
- pobyt pre 2 osoby od spoločnosti Aeolus
- termín pobytu: od 20.6.2017 (12 dní)
- miesto: ostrov Peloponéz - APARTMÁNY POLYDOR
- vrátane servisných poplatkov
- bez stravy
- bez poistenia

8. Pravidlá súťaže
8.1. Do súťaže je možné zapojiť sa prostredníctvom stránky www.dovolenka.sme.sk
(ďalej len „stránka“). Záujemca o účasť v súťaži sa stáva súťažiacim až po
úplnom vyplnení, odoslaní formulára zverejneného na stránke a potvrdením
registrácie.
8.2. Každý záujemca o účasť v súťaži (ďalej len „súťažiaci“) berie na vedomie a
súhlasí s tým, že do súťaže sa zapája s použitím svojej e-mailovej adresy.
8.3. Odovzdanie ceny dohodne organizátor s výhercom individuálne.
9. Určenie výhry a spoločné ustanovenia k výhram
9.1. Výherca bude určený spomedzi súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky
súťaže (odoslali kontaktný formulár s e-mailom, potvrdili účasť v súťaži, súhlasili
s podmienkami súťaže ) náhodným výberom.
9.2. Žrebovanie sa uskutoční 2.6.2017.
9.3. Do žrebovania je súžiaci prostredníctvom e-mailovej adresy zaradený iba raz,
bez ohľadu na počet odoslaných kontaktných formulárov.
9.4. Organizátor súťaže upozorňuje súťažiacich a ďalšie osoby, ktorým v zmysle
týchto podmienok súťaže vzniká právo na výhru, že ich výhra môže podliehať
dani z príjmu fyzických osôb, príp. ďalším odvodom v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
9.5. Akékoľvek vymáhanie výhry súdnou cestou je vopred vylúčené.
9.6. Za výhru nie je možné nárokovať si finančnú náhradu.
9.7. Výhru nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora súťaže
alebo partnera alebo akejkoľvek tretej osoby.
10. Odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram
10.1. Meno výhercu bude zverejnené na stránke dovolenka.sme.sk a na
Facebooku. O výhre bude výherca zároveň informovaný na e-mailovú adresu,
ktorú uviedli v súťažnom formulári, keď sa zapojili do súťaže (viď. čl. 5, bod 5.1.
súťažných podmienok).
10.2. Odovzdanie výhry dohodne organizátor s výhercom. Výherca je povinný
poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť pri odovzdávaní výhier.
Každý výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju

totožnosť, a potvrdiť splnenie súťažných podmienok. V sporných prípadoch o
práve výhercu na výhru alebo splnení podmienok týchto pravidiel súťaže, si
organizátor súťaže vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o týchto
právach.
10.3. Výherca výhry dostane: pobyt pre 2 osoby v termíne 9.6.-20.6. na Peloponéz
/ APARTMÁNY POLYDOR (bez stravy a poistenia vrátane servisných poplatkov).
10.4. Výhra bude výhercovi odovzdaná po overení splnenia všetkých náležitostí a
podmienok súťaže.

11. Zodpovednosť organizátora súťaže
Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s
neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
12. Vylúčenie zamestnancov organizátora súťaže a ďalších subjektov
Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci ani iné osoby, ktoré sa na príprave
a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo podieľajú, ani osoby
blízke uvedeným osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka).
13. Osobné údaje
13.1. Účasťou v súťaži, tj. poskytnutím osobných údajov a odkliknutím tlačidla
súhlasu účasti v súťaži, súhlasom s týmito pravidlami súťaže na stránke, každý
súťažiaci, ktorý bol zaradený do žrebovania dáva organizátorovi súťaži súhlas k
spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu a za účelom realizácie súťaže, jeho
účasti v súťaži.
13.2. Výherca udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, fotografií
z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných aktivít spojených s touto súťažou
(pokiaľ boli vyhotovené) na internetovej stránke a na Facebooku a s ich
bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných
prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

14. Osobitné a záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže
podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch
kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť
súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje
právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý
porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý
realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi.

