Pravidlá súťaže - „Súťaž Štúdio Jasná – Svetový pohár v alpskom
lyžovaní“
1.

Organizátor Súťaže

Organizátorom súťaže - „Súťaž Štúdio Jasná – Svetový pohár v alpskom lyžovaní“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť
Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „Organizátor“).

Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora
a propagácia služieb poskytovaných Organizátorom Súťaže v stredisku Jasná, ako aj lyžiarskeho športu
a samotného strediska Jasná na sociálnych sieťach.

Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky
účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej
podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

2.

Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá ku dňu 01.03.2021 dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní
podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke
osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne
prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace
so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami
žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá.
Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k
spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany
Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade
odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka,
ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom
zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia
Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

3.

Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha denne v čase od 18:00 hod. do 18:30 hod. v termíne od 01.03.2021 – 07.03.2021 vrátane počas
online prenosu štúdio Jasná od 18:00 do 18:30).

4.

Pravidlá súťaže

Súťaž bude prebiehať počas trvania Súťaže v čase online prenosu štúdia Jasná streamovaného prostredníctvom
sociálnej siete Facebook na profile @skiworldcupjasna, ktorý sa bude uskutočňovať denne v čase trvania Súťaže,
t.j. od 01.03.2021 do 07.03.2021 vrátane, v čase od 18:00 hod. do 18:30 hod..
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania Súťaže a počas online streamovaného prenosu podľa
predchádzajúcej vety správne odpovie na súťažnú otázku položenú na začiatku online streamovaného prenosu
v príslušný deň. Odpoveď na súťažnú otázku musí Účastník uskutočniť formou komentára online streamovaného
prenosu v ten ktorý deň, v ktorom sa tento prenos uskutočňuje.
Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie spomenuté podmienky
účasti v Súťaži. Účastník sa môže do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže a môže sa stať
výhercom aj opakovane.
Do Súťaže o hlavnú cenu budú zaradení Účastníci Súťaže z celého týždňa, ktorý splnili podmienky a správne
odpovedali aspoň na jednu súťažnú otázku počas celého obdobia trvania Súťaže.

5.

Výhry v Súťaži

V Súťaži je určená jedna (1) výhra v každý deň trvania Súťaže, okrem nedele 07.30.2021 (ďalej len „Denná výhra“)
a jedna (1) hlavná výhra pre celé obdobie trvania Súťaže (ďalej len „Hlavná výhra“). Výhercom Dennej výhry sa
stane osoba, ktorá v príslušný deň splní podmienky uvedené v časti 4. Pravidlá súťaže.
Výherca Dennej výhry bude určený žrebovaním náhodným generátorom spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí
v príslušný deň a počas stanoveného času pridajú správnu odpoveď na súťažnú otázku platnú pre príslušný deň.
Dennými výhrami sú:
1. Balíček reklamných produktov World Cup Jasná a Slovenská parta Važec vytvorená umelkyňami: Katarína
Sabová, Katarína Bednarčíková a Romana Mačicová,
2. Balíček reklamných produktov World Cup Jasná a darčekové predmety z kolekcie Audi e-tron spoločnosti
Porsche Slovakia, spol. s r.o. v hodnote 300 € a štartovací dres podpísaný Petrou Vlhovou,
3. Balíček reklamných produktov World cup Jasná, Darčekový poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci
v dvojlôžkovej izbe s raňajkami a kupónom v hodnote 80€ na hotelové služby, fandiaci šál a multifunkčný šál
s filtorom z membrany od partnera UNIQA poisťovňa, a.s.,
4. Balíček reklamných produktov World Cup Jasná a Darčekový poukaz na pobyt v hoteli Rotunda s raňajkami pre
dve osoby na dve noci spoločne s prepravou do a z ubytovacieho zariadenia lanovými dráhami na účely pobytu
s platnosťou poukazu do 31.10.2021,
5. Balíček reklamných produktov World Cup Jasná, celosezónna Šikovná sezónka Premium platná na sezónu
2021/2022 a poukaz ( voucher) v hodnote 100€ na nákup v eshope Rossignol od partnera Rossignol Slovensko,
Bretton SK,
6. Balíček reklamných produktov World Cup Jasná, Darčekový poukaz pre dvoch na lietanie vo veternom tuneli od
spoločnosti Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. s platnosťou do 25.02.2022 a technickú mikinu značky
Rossignol od partnera Rossignol Slovensko, Bretton SK.
O konkrétnej Dennej výhre v príslušný deň budú Účastníci Súťaže informovaní na začiatku online streamovaného
prenosu v príslušný deň.
Hlavnou výhrou je balíček reklamných predmetov World Cup Jasná a výpožička motorového vozidla značky Audi na
týždeň (7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní) s možnosťou využitia v termíne do 31.12.2021 s plnou nádržou,
ktorú venovala spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o. - „Generálny partner Štúdia Jasná“.
V nedeľu 07.03.2021 neprebieha Súťaž o Dennú výhru, ale o Hlavnú výhru. Výhercom Hlavnej výhry sa môže stať
Účastník Súťaže, ktorý počas celého trvania Súťaže aspoň raz odpovedal správne na súťažnú otázku. Súťažná otázka
bude zverejnená aj v poslednom dni trvania Súťaže.
Výherca Hlavnej výhry bude určený žrebovaním náhodným generátorom spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí aspoň
v jeden deň trvania Súťaže pridali správnu odpoveď na súťažnú otázku platnú v niektorý deň.

6.

Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier

Jednotliví výhercovia Súťaže budú o výhre v Súťaži informovaní súkromnou správou a na základe ich súhlasu
bude víťaz e zverejnený na Facebookovom profile @skiworldcupjasna. Výherné ceny budú zaslané na adresu
Výhercu Organizátorom poštovou zásielkou alebo prepravnou spoločnosťou na adresu uvedenú výhercom.
Uplatnenie výhier:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

uplatnenie a využitie poukazu na wellness pobyt pre dve osoby prebehne na základe vucheru (poukazu)
medzi výhercom a spoločnosťou UNIQA poisťovňa, a.s.;
rezervácia výherného pobytu v ubytovacom zariadení prebehne na základe voucheru (poukazu) priamo
medzi výhercom a rezervačným oddelením Organizátora, pričom uplatnenie voucheru na pobyt podlieha
dostupnosti kapacít a písomnému potvrdeniu rezervácie zo strany Organizátora. Organizátor si
vyhradzuje právo nepotvrdiť rezerváciu vo vysoko vyťažených termínoch, a to aj v prípade, že predaj
pobytov inými predajnými kanálmi bude neobmedzený. Pri check-in je potrebné odovzdať originál
voucheru. Pri rezervácii je potrebné kontaktovať rezervačné oddelenie prostredníctvom telefonického
kontaktu alebo e-mailom, ktoré sú dostupné na internetovej stránke www.tmrhotels.com. Rezervácia
pobytu sa spravuje Osobitnými obchodnými podmienkami pre darčekové poukazy a Všeobecnými
obchodnými podmienkami pre rezerváciou pobytov zverejnenými na internetovej stránke
www.tmrhotels.com ;
uplatnenie a využitie celosezónneho skipassu Šikovná sezónka podlieha registrácii a členstve výhercu
v programe GOPASS, ktorého prevádzkovateľom je Organizátor a spôsobom dojednaným medzi
Organizátorom a výhercom;
uplatnenie poukazu na lietanie vo veternom tuneli a rezervácia termínu prebehne na základe voucheru
(poukazu) medzi výhercom a spoločnosťou Huriccane Factory Tatralandia s. r. o., ktorá je
prevádzkovateľom veterného tunela;
rezervácia výpožičky a používania motorového vozidla Audi prebehne na základe voucheru (poukazu)
nezávisle medzi výhercom a spoločnosťou Porsche Slovakia, spol. s r.o.. Podmienkou využitia Hlavnej
výhry je súhlas so zmluvnými a prevádzkovými podmienky užívania, s ktorými bude výherca oboznámený
vopred telefonicky a elektronicky (e-mailom);
uplatnenie a využitie poukazu v hodnote 100€ na nákup v e-shope www.rossignol.sk prebehne na základe
voucheru (poukazu) medzi výhercom a spoločnosťou Rossignol Slovensko, Bretton SK.

Výherca Súťaže bude o výhre v konkrétny deň informovaný v deň, ktorý sa zapojil do Súťaže, a to po po ukončení
súťaže, na záver online streamovaného prenosu v daný deň pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby Organizátora
kontaktoval na Facebookovom profile @skiworldcupjasna prostredníctvom súkromnej facebookovej správy.. Po
súhlase výhercu so zverejnením osobných údajov, bude výherca zverejnený vložením samostatného statusu
obsahujúceho dané oznámenie zo strany Organizátora,
V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá, alebo sa s
výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v priebehu dvoch dní po vyhodnotení Súťaže v príslušný deň a
oznámení výhry Účastníkovi, tak Organizátor Súťaže vyžrebuje iného Účastníka, ktorý odpovedal správne na súťažnú
otázku v príslušný deň. Inak výhra prepadáva v prospech Organizátora.
Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu alebo iné znehodnotenie výhry pri jej užívaní a nie je povinný takto
vzniknutú škodu nahradiť. Nebezpečenstvo škody na vecnej výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania
výhry výhercovi.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na základe
žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Výhra nie je v
zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vymáhateľná súdnou
cestou.

7.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a
vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť,
zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas
Súťaže.

Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov a/alebo odvodovej povinnosti na verejné zdravotné poistenie v zmysle
zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné
odvodové alebo poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú
hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške a Organizátor nezodpovedá za splnenie
daňovej resp. odvodovej alebo poplatkovej povinnosti výhercov v Súťaži.
Organizátor nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na
ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra
doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora.
Organizátor nehradí Účastníkom Súťaže žiadne nálady, ktoré vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

8.

Ochrana osobných údajov

8.1 Organizátor ako prevádzkovateľ, t.j. spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 030
01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel
Sa, vložka č. 62/L, spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, najmä v súlade s Nariadením (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len “GDPR“) a so
zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
8.2 Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:
a) Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu počas online streamovaného prenosu- právnym
základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá
osoby vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
b) Prenos zo žrebovania výhercu – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa
c) Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný súhlas výhercu
d) Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom
spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len
v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť
8.3 Rozsah spracúvaných údajov.
a)
Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická adresa, telefonický kontakt,
b)
Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho osobné údaje
zverejnené v rozsahu Meno a Priezvisko, podobizeň, výhra.
c)
Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt,
dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie
8.4 Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 12 mesiacov v rozsahu dohodnutom v osobitnom súhlase.
Dotknutá osoby má právo späť-vziať súhlas na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila. V prípade
výhercu budú údaje tvoriť podklad pre daňové plnenie uchované po dobu aktuálneho roka na nasledujúcich 10
rokov.
8.5 Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

9.

Záverečné ustanovenia

Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi odovzdaná,
pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.

Úplné a záväzné Pravidlá Súťaže sú dostupné na webovej stránke Organizátora www.tmrhotels.com.
Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky.

V Demänovskej doline, dňa 26.02.2021

