Podmínky soutěže a Zásady ochrany soukromí
1) Podmínky soutěže
Organizátorem soutěže je společnost THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. Soutěž probíhá 1. 5. – 15. 6. 2018.
Soutěže se může zúčastnit každý občan Slovenska, Polska a České republiky starší 18 let, a to tak, že do
kontaktního formuláře na stránkách sutaz.meanderoravice.sk vyplní jméno, příjmení, e-mail o uvede
odpovědi na 2 soutěžní otázky. Otázka číslo 1: Kolik metrů na délku měří tobogan v termálním aquaparku
Meander Oravice? K zodpovězení této otázky je možno nalézt nápovědu na stránkách
www.meanderoravice.sk. Otázka č. 2 je tipovací: Kolikrát se přefiltruje celý objem vody v plaveckém bazéně
a bazéně s mořskými vlnami v akvaparku Meander Oravice za období letních prázdnin (62 dní)?
Výhercem hlavní ceny se stává účastník, který správně odpoví na otázku č. 1 a jeho odpověď na otázku č. 2
bude nejblíže správnému údaji vyplývajícímu z technické dokumentace bazénů. Vítězi dalších cen se stávají
účastníci, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku č. 1 a jejich tip na otázku č. 2 byl na 2. až 10. místě
nejblíže správnému údaji vyplývajícímu z technické dokumentace bazénů. Tento údaj bude společně s
výherci zveřejněn nejpozději do 25. 6. 2018 na facebookovém profilu
https://www.facebook.com/aquaparkoravice.sk/. V případě rovnosti odpovědí rozhoduje datum a čas
registrace – vyhrává účastník, který odpověděl dříve. Výherce bude obeznámen telefonicky nebo e-mailem.
Výhru lze uplatnit do 30. 11. 2018.
Každý účastník se může do soutěže registrovat pouze jednou. Pokusy o vícenásobnou registraci stejného
účastníka budou považovány za porušení soutěžních podmínek a takový účastník bude ze soutěže vyloučen.
Vyplněním a odesláním soutěžního formuláře dává účastník souhlas organizátorovi se zpracováním
osobních údajů a souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž pozastavit nebo zrušit kdykoliv v jejím průběhu.

2) Zásady ochrany soukromí a používání cookies
Osobní údaje (e-mail, případně telefonní číslo) budou použity pouze pro účely soutěže a zasílání novinek.
Zpracovávané osobní údaje lze kdykoliv upravit nebo požádat o jejich kompletní výmaz zasláním žádosti na
e-mail recepcia@meanderoravice.sk.
Ze zasílání novinek se lze v budoucnu kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu v newsletteru Meander
Oravice nebo zasláním žádosti na adresu recepcia@meanderoravice.sk.
Tento web používá soubory cookies pro měření návštěvnosti a zobrazování reklamy v internetovém
prostředí, tzv. remarketing. Používáním tohoto webu a účastí v soutěži s používáním cookies souhlasíte. V
případě, že si nepřejete používání cookies, použijte možnost vymazání souborů cookies nebo zákazu
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cookies přímo ve vašem prohlížeči. Konkrétní kroky, jak používání cookies omezit naleznete v nápovědě
vašeho internetového prohlížeče.
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