Pravidlá súťaže:Vo víre vojny

I. Organizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže
1. Súťaž s názvom „Vo Víre vojny (ďalej ako
súťaž) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou Ing.Martin Šaro-makupo,
Staničná 1324, Vranov nad Topľou, Slovenská republika,
IČO 41 032 411 (ďalej ako „Organizátor“).
2. Účastníci súťaže sa zaväzujú rešpektovať platné pravidlá
súťaže (ďalej ako „pravidlá súťaže“).
3. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú uverejnené na súťažnej podstránke
www.webslovensko.sk/film, na ktorej bude prebiehať samotná súťaž a sú
k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v súťaži počas celého obdobia
trvania spotrebiteľskej súťaže.
II. Čas trvania spotrebiteľskej súťaže.
1. Súťaž má 10 kôl a bude prebieha v termíne od 10.09.2018 (0.00.00 hod.
SEČ) do 30.06.2016 (23.59.59 hod. SEČ). Každý mesiac jedno kolo. Finále sa
uskutoční posledný týždeň júna 2019.
2. Po uplynutí doby trvania súťaže sa všetky propagačné materiály, vzťahujúce
sa k spotrebiteľskej súťaži, stávajú neplatnými a Organizátor spotrebiteľskej
súťaže nebude zodpovedný a nebudú mu vyplývať žiadne ďalšie
povinnosti vzťahujúce sa k súťaži.
II. Podmienky súťaže
1. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek (ďalej ako „súťažiaci“).
2. Pre účasť v súťaži musí súťažiaci v každom kole vyplniť krátky formulár s otázkami
príslušného kola a zaplatiť registračný poplatok (ďalej ako „poplatok“). Výška
poplatku je 2,- EUR / každé kolo.
3. Súťažné otázky v každom z desiatich kvôl budú volené z tématického okruhu.
4. Posledný týždeň júna 2019 sa uskutoční finále súťaže. Finále sa bude môcť
zúčastniť ktokoľvek, avšak všetci tí, ktorí sa zúčastnili minimálne dvoch kvôl už
nebudú musieť platiť poplatok.
5. Poplatok pre finále je 5,-EUR
III. Určenie výhercov

1. V každom kole bude súťažiaci musieť absolvovať krátky test s piatimi otázkmi. Ku
každej otázke bude mať tri možnosti. Za správnu odpoved získa 1 bod. V jednom
kole tak môže získať maximálne 5 bodov.
2. Po skončení každého kola bude súťažiaci s najvyšším počtom bodov po upresnení
dodacej adresy odmenený vecnou cenou.
3. V prípade viacerých súťažiaich s rovnakým najvyšším počtom bodov bude výherca
vyžrebovaný.
4. Dosiahnute počty bodov v jednotlivých kolách sa súťažiacim zarátavajú.
5. Vo finále je možné získať až trojnásobok bodov ako v jednom kole t.j. 15.
6. Najlepší súťažiaci s najvyšším počtom dosiahnutých bodov budú odmenení
finančnými cenami a najlepší z nich aj účasťou na nakrúcaní seriálu.
IV. Ceny
1. V každom kole bude pre víťaza kola pripravená vecná cena v podobe knihy,
časopisu alebo DVD.
2 . Súťažiaci s najvyšším počtom dosiahnutých bodov skončení finále budú
odmenení finančné. Výšky a počty cien sa upresnia začiatkom februára.
V. Spracovanie osobných údajov
1. Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí
so spracúvaním osobných údajov. Znamená to, organizátor súťaže sa zaväzuje
spracovať osobné údaje súťažiaceho, len za účelom vyhodnotenia súťaže a
odovzdania cien výhercom.
2. Súťažiaci súhlasia s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť v súlade s
ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov, bezodplatne účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu),
propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a
jeho výrobkami alebo službami, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované
vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže
(najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 5
rokov od ukončenia súťaže.
Vo Vranove 11.9.2018

