PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „BIKINI SKIING 2018“ - Hromadný zjazd v bikinách

1.

2.

Článok I.
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Súťaž „Bikini Skiing 2018“ (ďalej len „Súťaž“) organizuje spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, Liptovský
Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „Organizátor“).
Podmienky a pravidlá Súťaže sa riadia výlučne týmito pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel
a podmienok Súťaže je možná len v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto pravidlám.
Článok II.
CIEĽ SÚŤAŽE
Cieľom Súťaže je podpora predaja produktov Organizátora.
Článok III.
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Účastníkom Súťaže o „Reklamné predmety“ môže byť každá fyzická osoba, ktorá v deň konania Súťaže dovŕšila 15-ty rok života a splní podmienky
Súťaže. Z účasti v Súťaži o „Reklamné predmety“ a o reklamné výhry nie sú vylúčení zamestnanci Organizátora, ktorí majú v deň konania súťaže
pracovné voľno.
Článok IV.
TRVANIE A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Súťaže bude prebiehať dňa 11. 3. 2018 v lyžiarskom stredisku JASNÁ Nízke Tatry, Demänovská Dolina v lokalite Lúčky

1.

Článok V.
ZAČIATOK, UKONČENIE A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Registrácia Účastníkov sa uskutoční dňa 11. 3. 2017 v čase od 8:30 do 12:00 vo vyznačenom registračnom mieste pri gopass point budove
v lokalite Lúčky. Registrácia je podmienkou účasti v Súťaži. Osoba, ktorá nevykonala registráciu v súlade s týmito pravidlami Súťaže nie je
oprávnená sa Súťaže zúčastniť a nemá nárok ani na výhru.

2.

Pri registrácií je Účastník povinný vyplniť registračný formulár, v ktorom vyplní nasledovné údaje: (I) meno a priezvisko; (II) dátum narodenia; (III)
adresa trvalého bydliska; (IV) emailový kontakt; (V) telefonický kontakt (VI); súhlas s podmienkami Súťaže a, že Súťaže sa zúčastňuje na vlastnú
zodpovednosť a súhlas so spracovaním osobných údajov.

3.

Pri registrácii obdrží každý Účastník Súťaže o „Reklamné výhry“ podľa článku III. žrebovací kupón s číslom, ktorý si ponechá na preukázanie sa
k výsledku žrebovania. druhý žrebovací kupón sa vhodí do žrebovacej urny.

4.

Účastníci sa zúčastňujú Súťaže na vlastnú zodpovednosť.

5.

Prvých dve sto zaregistrovaných Účastníkov Bikini Skiing po zaregistrovaní sa do Súťaže v priestore registrácie získa darček od Organizátora,
ktorým je samolepka lyžiarskeho strediska JASNÁ Nízke Tatry a havajský veniec na krk.

6.

V lyžiarskom stredisku JASNÁ Nízke Tatry Chopok Sever, v lokalite Lúčky, sa v deň Súťaže uskutoční zjazd na lyžiach alebo snowboarde s názvom
Bikini Skiing po vopred pripravenej trati.

7.

Úlohou Účastníka je spustiť sa po vyznačenej trati v čase 13:00 v bikinách alebo plavkách po odštartovaní moderátorom podujatia. Podmienkou
účasti je predchádzajúca registrácia Účastníka prostredníctvom registračného formuláru na mieste vyznačenom REGISTRÁCIA. Podmienkou účasti
zjazdu je aby mal Účastník na sebe plávací odev (bikini, plavky). V prípade nepriaznivého počasia môže mať účastník bikiny alebo plavky pod
oblečením, ale je povinný preukázať sa nimi na registrácii a počas zjazdu mať rozzipsovanú bundu.

8.

V čase trvania podujatia Bikini Skiing budú Organizátorom organizované sprievodné súťaže o vecné ceny v počte podľa vôle Organizátora.

9.

Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú ujmu na zdraví či majetku účastníka ani za ujmu na zdraví alebo škodu spôsobenú účastníkom
tretím osobám. Súťažiaci sa zúčastňuje Súťaže na vlastné nebezpečenstvo a preto sa účastníkom Súťaže odporúča poistiť sa.
Článok VI.
VÝHRY V SÚŤAŽI

1.

Výhrami v Súťaži o reklamné výhry sú vecné ceny podľa vôle Organizátora. Výhry budú určené moderátorom z riadne zaregistrovaných
účastníkov Súťaže po uskutočnení samotného zjazdu v bikinách.

2.

V súlade s §8 ods. 1 písm. i) j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“),
výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote prevyšujúcej 350,- Eur patria medzi ostatné príjmy podliehajúce daňovej povinnosti a podľa §
10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení odvodovej povinnosti do príslušnej zdravotnej poisťovne.

3.

Organizátor týmto uvádza, že každá poskytnutá výhra nepresahuje hodnotu 350,- Eur, a teda je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani
z príjmov oslobodená od dane z príjmov a od odvodovej povinnosti do príslušnej zdravotnej poisťovne.

4.

Účastník stráca nárok na výhru, ak nesplnil podmienky Súťaže, stanovené Organizátorom Súťaže. Na získanie, poskytnutie a odovzdanie výhier
nie je právny nárok.

5.

V prípade, že sa výherca ceny vzdá výhry, musí tak urobiť prostredníctvom písomného vyhlásenia Organizátorovi súťaže. Na základe vyhlásenia
cena prepadá v prospech Organizátora.

1.

Článok VII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu
Súťaže. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou
rozhodovať Organizátor, s čím Účastník bezvýhradne súhlasí.

2.

Organizátor nehradí Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

1.

1.

2.

Článok VIII.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ Organizátor - Tatry mountain resorts a.s. (IČO: 31 560 636) bude spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum
narodenia, emailová adresa a telefonický kontakt v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“), pre účely
organizácie a vyhodnotenia Súťaže, vrátane kontaktovania súťažiaceho veci Súťaže a prípadne na účely podpory predaja produktov Organizátora,
realizácie prieskumov spokojnosti zákazníkov, starostlivosti o zákazníkov a marketingovej komunikácie týkajúcej sa najmä výrobkov, služieb
a akcií. Účastník súťaže má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľov vyžadovať najmä informácie o stave spracúvania Vašich
údajov, ich podpis, opravu, blokovanie a likvidáciu údajov, ak skončil účel spracovávania. Ďalšie práva účastníka súťaže upravuje §28 zákona.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese prevádzkovateľa Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský
Mikuláš alebo e-mailom na marketing@tmr.sk .
Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že Účastník konal v rozpore
s pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia
z porušenia pravidiel Súťaže má Organizátor právo výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť Účastníka zo Súťaže.
Pravidlá Súťaže sú k nahliadnutiu k dispozícii v mieste konania Súťaže a na webovej stránke www.jasna.sk.
V Demänovskej Doline, dňa 11. 3. 2018

