Podmienky sútaže a Zásady ochrany súkromia
1) Podmienky súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť THERMAL PARK ORAVA s.r.o. Súťaž prebieha od 1. 5. do 15. 6. 2018. Na
súťaži sa môže zúčastniť každý občan Slovenska, Poľska a Českej republiky starší ako 18 rokov, a to tak, že
do kontaktného formulára na stránkach sutaz.aquaparkoravice.sk vyplní Meno, Priezvisko, E-mail a
zodpovie 2 súťažné otázky. Otázka číslo 1: Koľko metrov na dĺžku meria tobogan v termálnom akvaparku
Meander Oravice? (pomoc môžete nájsť na stránkach www.meanderoravice.sk). Otázka č. 2 je tipovacia:
Koľkokrát sa prefiltruje celý objem vody v plaveckom bazéne a bazéne s morskými vlnami v akvaparku
Meander Oravice počas letných prázdnin (62 dní)?
Výhercom hlavnej ceny sa stáva účastník, ktorý správne odpovie na otázku č. 1 a jeho odpoveď na otázku č.
2 bude najbližšie správnemu údaju o počte prefiltrovaní objemu vody v plaveckom bazéne a bazéne s
morskými vlnami vyplývajúcom z technickej dokumentácie. Víťazmi ďalších cien sa stávajú účastníci, ktorí
správne odpovedali na súťažnú otázku č. 1 a ich tip na otázku č. 2 bol na 2. až 10. mieste najbližšie
správnemu údaju o počte prefiltrovaní objemu vody v plaveckom bazéne a bazéne s morskými vlnami
vyplývajúcom z technickej dokumentácie. Tento údaj bude spolu s výhercami zverejnený najneskôr do 25.
6. 2018 na facebookovom profile https://www.facebook.com/aquaparkoravice.sk/. V prípade rovnosti
odpovedí rozhoduje dátum a čas registrácie – vyhráva účastník, ktorý odpovedal skôr. Výherca bude
oboznámený telefonicky alebo e-mailom. Výhru možno uplatniť do 30. 11. 2018.
Každý účastník sa môže do súťaže registrovať len raz. Pokusy o viacnásobnú registráciu rovnakého účastníka
budú považované za porušenie súťažných podmienok a taký účastník bude zo súťaže vylúčený. Vyplnením a
odoslaním súťažného formulára dáva účastník súhlas organizátorovi so spracovaním údajov a súhlas so
zasielaním e-mailového spravodajcu.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž pozastaviť alebo zrušiť kedykoľvek v jej priebehu.
2) Zásady ochrany súkromia a používanie cookies
Osobné údaje (e-mail, prípadne telefónne číslo) budú použité iba na účely súťaže a zasielania noviniek.
Spracovávané osobné údaje možno kedykoľvek upraviť alebo požiadať o ich kompletný výmaz zaslaním
žiadosti na e-mail recepcia@meanderoravice.sk. Zo zasielania noviniek sa možno v budúcnosti kedykoľvek
odhlásiť prostredníctvom odkazu v newsletteri Meander Oravice alebo zaslaním žiadosti na adresu
recepcia@meanderoravice.sk.
Tento web používa súbory cookies na meranie návštevnosti a zobrazovanie reklamy v internetovom
prostredí, tzv. remarketing. Používaním tohto a účasťou na súťaži s používaním cookies súhlasíte. V prípade,
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že si neprajete používanie cookies, použite možnosť vymazania súborov cookies alebo zákazu cookies
priamo vo vašom prehliadači. Konkrétne kroky, ako používanie cookies obmedziť, nájdete v pomocníkovi
vášho internetového prehliadača.
Na meranie návštevnosti používame iba agregované dáta, nie personalizované údaje.

Thermal Park Orava, s.r.o.
M. R. Štefánika 1821 Dolný Kubín 026 01
IČO: 44 820 313

www.meanderoravice.sk
+421 43 550 46 01
recepcia@meanderoravice.sk

