Pravidlá súťaže o 20 pobytov v Apartmánoch Hilson Jasná
Účastníkom súťaže o pobyty v Apartmánoch Hilson Jasná (ďalej iba Prevádzka)
organizovanou spoločnosťou MOTI s.r.o., so sídlom Štefunkova 3143/17, 821 03 Bratislava,
IČO: 36287016 (ďalej iba Usporiadateľ), môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
ktorá je plne oprávnená na právne úkony (ďalej iba Účastník).
Súťaž sa riadi nasledujúcimi pravidlami a Účastník svojou účasťou prijíma a riadi sa
nasledujúcimi pravidlami.
1. Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 7.7.2018 do 3.1.2019 24:00 hod. Zlosovanie prebehne dňa 4.1.2019.
2. Postup účasti v súťaži
- Každý hosť, ktorý využil služby v prevádzke Apartmány Hilson Jasná má možnosť
zanechať hodnotenie (recenziu) v profile Prevádzky na niektorom z nasledujúcich portálov:
Tripadvisor.com, Booking.com, Google reviews, Facebook.com. Zanechanie hodnotenia na
viacerých portáloch je povolené.
- Po uverejnení hodnotenia/í na verejnom profile Prevádzky Účastník toto hodnotenie
odfotografuje a fotografiu pošle v prílohe e-mailu na adresu: reviews@hilson.sk.
- Podľa počtu prijatých recenzií bude do zlosovania zaradený rovnaký počet žrebov.
- Výhercov kontaktujeme prostredníctvom e-mailovej správy na adresy, z ktorých sa
zaregistrovali do súťaže.
3. Obmedzenie účasti
a) Počet registrovaných e-mailov a unikátnych recenzií jedného Účastníka nie je obmedzený.
b) Zo Súťaže bude vylúčený Účastník, ktorý uvedie pri registrácii nepravdivé údaje alebo
nesplní pravidlá tejto Súťaže alebo bude jednať v rozpore s dobrými mravmi alebo sa dopustí
podvodu v súvislosti so Súťažou.
c) Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere k
Usporiadateľovi vrátane ich príbuzných a osoby s Usporiadateľom personálne alebo
majetkovo prepojené.
4. Ceny v súťaži:
1. – 5. cena: týždňový pobyt pre 4 osoby v Apartmánoch Hilson Jasná
6. – 10. cena: víkendový pobyt pre 4 osoby v Apartmánoch Hilson Jasná

11. – 15. cena: víkendový pobyt pre 2 osoby v Apartmánoch Hilson Jasná
16. – 20. cena: 3-dňový pobyt pre 4 osoby počas týždňa v Apartmánoch Hilson Jasná
Termíny platnosti pobytov budú oznámené výhercom na výhernom poukaze.
5. Ostatné
Do Súťaže budú zapojení iba Účastníci súťaže, ktorí svoje hodnotenia odošlú na e-mailovú
adresu reviews@hilson.sk
Losovanie prebehne za prítomnosti 3 zástupcov Usporiadateľa. Miesto žrebovania:
Apartmány Hilson Jasná, Demänová 497, 03101 Liptovský Mikuláš.
Výhru nie je možné zameniť za finančnú ani inú odmenu alebo nárokovať si iné vyrovnanie,
ako využitie pobytu s vyššie uvedenými podmienkami.
Do súťaže sa môže zapojiť len osoba staršia ako 18 rokov. Mladšie osoby budú zo súťaže
vyradené a nemajú žiadny nárok na zapojenie sa do súťaže a následnú možnú výhru.
Zapojením sa do súťaže, súťažiaci ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o
ochrane osobných údajov“) udeľuje organizátorovi súťaže ako prevádzkovateľovi súhlas so
spracovaním všetkých osobných údajov poskytnutých na základe týchto pravidiel súťaže,
vrátane telefónneho čísla a e-mail adresy, a to na účel realizácie súťaže, jej vyhodnotenia a
komunikácie a na informovanie o ďalších aktivitách organizátora a podľa § 62 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov na marketingové
účely, najmä na zasielanie informácii o produktoch a službách organizátora a tretích osôb
prostredníctvom pošty alebo elektronických komunikačných prostriedkov.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť a upravovať podmienky Súťaže, vyhlásiť inú súťaž
alebo nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúceho v rovnakej
hodnote. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia na www.hilson.sk,
pričom každý Účastník vyjadruje svoj súhlas s pravidlami.
Všetky prípadné spory vyplývajúce z účasti v tejto Súťaži alebo vzniknuté v súvislosti s ňou,
rieši výhradne Usporiadateľ podľa svojho uváženia.

