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SÚŤAŽNÝ PORIADOK SÚŤAŽE  „TIPNI SI A VYHRAJ SKIPAS“ 

  

 

Organizátor súťaže:  

Snowparadise a.s., Panónska 42, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01,  

prevádzkovateľ: Snowparadise Veľká Rača. 

 

Podmienky súťaže:   

1. Do súťaže je možné zapojiť sa cez oficiálny   

Facebook (https://www.facebook.com/velkaraca/) profil Snowparadise Veľká Rača. 

2. Organizátor vylosuje jedného výhercu na Facebook stránke Snowparadise Veľká Rača, 

ktorý získa 1x jednodňový skipas platný kedykoľvek počas zimnej sezóny 2020/2021. Pre 

uplatnenie výhry je nutné vymeniť výherný voucher v ktorejkoľvek pokladni strediska. 

3. Súťaž prebieha od 06.10.2020 od 17:00 hod. do termínu, kedy prvýkrát nasneží pri 

vrcholovej stanici lanovky Marguška, na terase Panorama Baru. Výhercu vyhlásime na druhý 

deň po nasnežení na Facebookovom profile Snowparadise Veľká Rača.  

4. Podmienky pre zapojenie sa cez Facebook profil: Súťažiaci musí mať označené “Páči sa mi 

to” na Facebook profile  SNOWPARADISE – Veľká Rača Oščadnica a musí napísať pod 

súťažný príspevok komentár s tipom – najbližší dátum, kedy nasneží pri vrcholovej stanici 

lanovky Marguška, na terase Panorama Baru.  

5. Losovanie jedného výhercu, ktorý získa výhru, prebehne na druhý deň od dátumu kedy 

prvýkrát nasneží pri vrcholovej stanici lanovky Marguška, na terase Panorama Baru.  

6. Losovanie bude prebiehať náhodne. Záznam z losovania a informácia o výhercovi bude 

zverejnená na oficiálnom Facebook profile Snowparadise Veľká Rača. Do losovania budú 

zaradení všetci súťažiaci, ktorý splnili podmienky súťaže a ich nastavenia súkromia na 

Facebooku umožňujú skontrolovanie splnenia podmienok.  

7. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Snowparadise Veľká Rača ani ich najbližší rodinní 

príslušníci.  

8. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť znenie pravidiel alebo celej súťaže, taktiež 

si vyhradzuje právo na pozastavenie, prípadne predčasné ukončenie alebo úplne zrušenie 

súťaže. 
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9. Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich iba v rozsahu nutnom na účely 

súťaže a jej vyhodnotenia: meno/prezývka profilu na sociálnej sieti, kontaktné údaje pre 

prípadné doručenie výhry. Po ukončení a vyhodnotení súťaže sú všetky spracované 

osobné údaje súťažiacich vymazané. 

10. Zapojením sa do súťaže, súťažiaci súhlasí so všetkými súťažnými pravidlami a prehlasuje, 

že si je vedomý, že Facebook, Inc. nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.  

11. Organizátor prehlasuje, že Facebook, Inc. súťaž žiadnym spôsobom nesponzoruje, 

neodobruje, ani neriadi a nemá s ňou žiadny vzťah.  

  

V Oščadnici, dňa 06.10.2020 
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