Podmienky propagačnej súťaže na
Facebooku
Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku (ďalej len „podmienky“) vydané v zmysle
§845 a nasl. a §§ 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods.
5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „podmienky“)
1. Účel propagačnej súťaže
1.1. Účelom organizovania propagačnej súťaže na facebookovej fanpage “Región Šariš”
(ďalej aj ako „súťaž“) je zabezpečiť vyššiu aktivitu v rámci budovania vzťahov so
zákazníkmi a upevňovanie lojality zákazníkov.
2. Organizátor a zmluvný partner súťaže
2.1. Organizátorom propagačnej súťaže je Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región Šariš so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov, zapísaná v Registri organizácií
cestovného

ruchu

Ministerstva

dopravy

a

výstavby

Slovenskej

republiky:

26683/2015/SCR.
2.2. Súťaž sa na základe týchto podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej
republiky.
2.3. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v rámci Európskej Únie, ktoré
v čase začatia súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej
len „účastník“). Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec organizátora alebo partnera a
ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116
Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
3. Začiatok a ukončenie súťaže
3.1. Súťaž na Facebooku sa uskutočňuje v termíne danom na facebookovej stránke
“Región Šariš” prislúchajúcemu k danému obdobiu. Súťaž trvá od 04. októbra 2021 (od
14:00 hod.) do 05. októbra 2021 (do 14:00 hod.).

4. Prihlásenie sa do súťaže
4.1. Podmienkou účasti v súťaži je odpoveď na požadovanú otázku/úlohu v aktuálnom
príspevku na facebookovej stránke “Región Šariš” prislúchajúcemu k danému obdobiu.
5. Výhry
5.1. Do súťaže je venovaných 12 voľných vstupov na filmy. Traja výhercovia získajú 4
voľné vstupenky. Prvý výherca získa 4 voľné vstupy na film Cenzorka, druhý výherca
získa 4 voľné vstupy na film Architekt drsnej poetiky, tretí výherca získa 4 voľné vstupy
na film Princova cesta. Výhru do súťaže udeľuje Pocity Film festival 2021.
6. Žrebovanie
6.1. Žrebovanie dvoch výhercov prebehne po dátume ukončenia súťaže uvedenom na
facebookovej stránke “Región Šariš” prislúchajúcemu k danému obdobiu. Žrebovanie
bude zabezpečené elektronicky zo strany organizátora.
6.2. Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v
článku IV. Podmienok.
6.4. Meno každého výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku
týkajúceho sa súťaže na Facebooku organizátora súťaže.
6.5. V prípade, že výherca si na základe komentáru nevyzdvihne výhru na dohodnutom
mieste, či neposkytne adresu na zaslanie výhry organizátorovi, prepadá táto výhra v
prospech organizátora.
6.6. Výhru výhercom odovzdá resp. zašle Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región Šariš.
7. Účasť v súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov
7.1. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“) organizátorovi svoj
výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov

zverejnených účastníkom na Facebooku za účelom prevádzkovania súťaže (napr.
odovzdanie výhry výhercovi súťaže, zverejnenie mena výhercu súťaže v oznamovacích
prostriedkoch).
7.2 Súhlas účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade
súhlasu na účely prevádzkovania súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v súťaži.
7.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním
osobných údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany organizátora z
dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované.
8. Propagácia súťaže
8.1. Zverejnenie a propagácia súťaže potrvá v určenom čase na facebookovej stránke
organizátora https://www.facebook.com/regionsaris

