Regulamin konkursu i Polityka prywatności
1) Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest firma THERMAL PARK ORAVA s.r.o. Konkurs trwa od 1. 05. do 15. 06. 2018. W
konkursie może wziąć udział każdy obywatel Słowacji, Polski i Republiki Czeskiej, w wieku 18 lat lub starszy.
Udział w konkursie polega na wpisaniu do formularza kontaktowego na stronie sutaz.meanderoravice.sk
swojego imienia, nazwiska i adresu eemailowego oraz odpowiedzi na 2 pytania konkursowe. Pytanie nr 1:
Ile metrów długości ma zjeżdżalnia w termach Meander Oravice? Podpowiedź do tego pytania znajdziesz na
stronie www.meanderoravice.sk. Pytanie nr 2 ma charakter zgadywanki: Ile razy przefiltruje się cała
objętość wody w basenie pływackim i basenie z falami morskimi w parku wodnym Meander Oravice w
ciągu letnich wakacji (62 dni)?
Nagrodę główną zdobędzie ten uczestnik konkursu, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie nr 1, a
na pytanie nr 2 udzieli odpowiedzi, która będzie najbliższa informacji o liczbie przefiltrowania objętości
wody w basenie pływackim i basenie z falami morskimi znajdującej się w dokumentacji technicznej. Kolejne
nagrody wygrywają uczestnicy, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe nr 1, a ich
odpowiedź na pytanie numer 2 znalazła się na 2.-10. miejscu najbliżej informacji o liczbie przefiltrowania
objętości wody w basenie pływackim i basenie z falami morskimi znajdującej się w dokumentacji
technicznej. Informacja ta zostanie opublikowana najpóźniej 25. 6. 2018 na naszym profilu facebookowym
https://www.facebook.com/aquaparkoravice.sk, razem z danymi zwycięzców. Jeżeli kilkoro różnych
uczestników udzieli takiej samej odpowiedzi, decyduje data i godzina rejestracji  wygrywa uczestnik, który
udzielił odpowiedzi wcześniej. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Wygraną można
wykorzystać do 30. 11. 2018.
Każdy z uczestników może zarejestrować się w konkursie tylko raz. Próby wielokrotnej rejestracji jednego
uczestnika uznane zostaną za złamanie regulaminu konkursu, a uczestnik taki zostanie zdyskwalifikowany.
Wypełniając i wysyłając formularz konkursowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora konkursu oraz na przesyłanie biuletynu emailowego.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia konkursu w dowolnym
momencie w trakcie jego trwania.
2) Polityka prywatności i używanie plików cookie
Dane osobowe (adres emailowy, ewentualnie numer telefonu) będą wykorzystywane wyłącznie do celów
konkursowych i przesyłania biuletynów. Przetwarzane dane osobowe można kiedykolwiek modyfikować lub
ubiegać się o ich całkowite usiunięcie, przesyłając podanie na adres emailowy
recepcia@meanderoravice.sk.
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Z przesyłania biuletynów można się wypisać w każdej chwili, korzystając z linku w biuletynie Meander
Oravice lub wysyłając podanie na adres recepcia@meanderoravice.sk.
Ta strona używa plików cookies do mierzenia ruchu i wyświetlania reklam w środowisku internetowym,
tzw. remarketingu. Używając tej strony i uczestnicząc w konkursie, wyrażasz zgodę z wykorzystaniem
cookies. Jeśli nie chcesz używać plików cookies, skorzystaj z opcji usuwania plików cookies albo odmowy
cookies bezpośrednio w twojej przeglądarce. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące ograniczenia
używania cookies, zobacz pomoc twojej przeglądarki internetowej.
Do śledzenia ruchu używamy tylko danych zagregowanych, a nie spersonalizowanych danych.
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