Podmienky súťaže - „Biznisujte s TMR a vyhrajte pobyt “
1.

Organizátor Súťaže

Organizátorom súťaže „Biznisujte s TMR a vyhrajte pobyt“ (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 Organizátora v oblasti MICE segmentu.
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 právnická osoba, ktorá splní podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“).
Výhra sa výhercovi 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 od 1.4.2019 – 30.11.2019.

4.

Pravidlá súťaže

Súťaž je určená pre právnické osoby, ktoré za nižšie uvedených podmienok uskutočnia firemné podujatie v jednom
z nasledujúcich ubytovacích zariadení prevádzkovaných Organizátorom, alebo spoločnosťou EUROCOM
Investment, s.r.o., so sídlom 136, 034 83 Bešeňová, IČO: 35 756 985, alebo spoločnosťou Tatry Mountain Resorts
CR, a.s., so sídlom Pobřežní 18/16, 186 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 06871917:
Grandhotel Praha ****, Tatranská Lomnica
Grandhotel****, Starý smokovec
Hotel FIS***, Štrbské pleso

Hotel Grand****, Jasná
Hotel Pošta****
Hotel Tri Studničky****
Chalets Jasná Collection****
Hotel Srdiečko****
Hotel Rotunda
Hotel Bešeňová***
Galeria Thermal**** Bešeňová
Holiday Village Tatralandia
Hotel Green Inn, Ostravice
Hotel Kaskáda, Brno - Kuřím
s minimálnou rezerváciou 10 izieb v rámci jedného podujatia (ďalej len „Firemná akcia“).
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania Súťaže, teda v období od 1.4.2019 do 30.11.2019:
•

zašle Organizátorovi dopyt na objednávku Firemnej akcie (tzn. v dobe trvania Súťaže sa uskutoční prvý
kontakt medzi Účastníkom a Organizátorom ohľadom príslušnej Firemnej akcie); a zároveň

•

uskutoční Firemnú akciu;

a to za predpokladu, že Účastník riadne uhradí všetky svoje finančné záväzky spojené s konaním Firemnej akcie.
Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie spomenuté podmienky
účasti v Súťaži.
Za každý kalendárny mesiac trvania Súťaže bude určený jeden výherca v Súťaži. Výherca Súťaže za príslušný
kalendárny mesiac bude vyžrebovaný Organizátorom vždy piaty pracovný deň nasledujúceho kalendárneho
mesiaca, pričom výherca sa vyžrebuje náhodným generátorom spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí uskutočnili
Firemnú akciu v príslušnom kalendárnom mesiaci. V prípade, že sa Firemná akcia koná viac dní, rozhodujúcim pre
zaradenie do žrebovania je prvý deň konania Firemnej akcie. Prvé žrebovanie sa uskutoční v máji 2019 a posledné
v decembri 2019.
Každý účastník sa Súťaže môže zúčastniť len jedenkrát. V prípade, že účastník v čase trvania súťaže uskutoční viac
Firemných akcií, do žrebovania bude zaradený len na základe uskutočnenia prvej Firemnej akcie; na základe
konania druhej a ďalšej Firemnej akcie už do žrebovania zaradený nebude,

5.

Výhry v Súťaži

Na každý kalendárny mesiac trvania Súťaže je určená jedna výhra, tzn. za celú dobu trvania Súťaže je určených
celkom 7 výhier. Výhrou je výherný poukaz do hotela Green Inn, Ostravice, Česká republika, alebo do hotela
Kaskáda, Kuřim, Česká republika, pre ľubovoľné 4 osoby na 2 noci v izbe Štandard s raňajkami, vstupom do
hotelového wellness centra a golfovou akadémiou. Organizátor je pre každý kalendárny mesiac trvania Súťaže
oprávnený vybrať ktorýkoľvek z daných dvoch hotelov. Výherný poukaz je prenosný.
Platnosť poukazu:
a) pre Firemné akcie uskutočnené do termínu 30.9.2019 je poukaz platný do 21.12.2019
b) pre Firemné akcie uskutočnené v termíne od 1.10.2019 do 30.11.2019 je poukaz platný do 31.10.2020 s výnimkou
Veľkej noci.

Rezervácia pobytu je možná najskôr 7 dní pred nástupom na pobyt v termínoch sezóny a 14 dní pred nástupom na
pobyt v termínoch mimosezóny. Poukaz podlieha dostupnosti kapacít a písomnému potvrdeniu rezervácie. Vo
vysoko vyťažených termínoch si prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia vyhradzuje právo nepotvrdiť rezerváciu
hradenú poukazom aj napriek dostupnosti kapacít inými predajnými kanálmi. Výherný poukaz nezahŕňa miestny
poplatok, ktorý sa uhrádza pri nástupe na pobyt. Termíny mimosezóny a sezóny, ako aj ďalšie náležitosti
objednávkového a rezervačného procesu sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na
www.tmrhotels.com.
Originál poukazu je potrebné odovzdať pri nástupe na pobyt.
Pri rezervácii je nutné kontaktovať rezervačné oddelenie, nahlásiť vopred platbu poukazom a uviesť jeho číslo.

6.

Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier

Výherca Súťaže bude o výhre v Súťaži informovaný zo strany Organizátora prostredníctvom event koordinátora
alebo obchodného zástupcu. Výherný poukaz bude zaslaný na adresu Výhercu Organizátorom prostredníctvom
slovenskej pošty. Rezervácia výherného pobytu hradená poukazom prebehne nezávisle od Organizátora medzi
Výhercom a rezervačným oddelením 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 a oznámení výhry
Účastníkovi, tak organizátor súťaže vyžrebuje iného Účastníka, ktorý spĺňa podmienky účasti v súťaži.
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. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu
prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej
výške.

8.

Ochrana osobných údajov

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 so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a so zákonom 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov.
Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných
údajov TMR Group a sú uverejnené na internetovej stránke www.tmr.sk/o-nas/gdpr.
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 31.03.2019

