
 
 
 
 

PODMIENKY INTERNETOVEJ FOTOSÚŤAŽE 

  LETO SO SOREOU 
Vychutnajte si jesennú dovolenku na Slovensku! 
Zapojte sa a vyhrajte 

JESENNÝ RELAXAČNÝ VÍKENDOVÝ POBYT 
pre 2 osoby v niektorom z vybraných hotelov SOREA 
za fotografiu z letnej dovolenky v hoteloch SOREA 
 
1| Prevádzkovateľom internetovej fotosúťaže Vychutnajte si jesennú dovolenku na Slovensku (ďalej len 
„súťaž“) na internetovom portáli www.sorea.sk je hotelová spoločnosť SOREA, spol. s r. o., Odborárske 
nám. 3, 815 70 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“). 
 
2| Súťaž bude prebiehať v čase letnej sezóny do 15. 9. 2016 formou zasielania fotografie/í z pobytov 
v hoteloch SOREA ako prevádzkovateľa súťaže v čase letnej dovolenky 2016, pričom podmienkou pre ich 
zaradenie do súťaže je vyplnenie Formulára na pridanie fotografie, ktorý je zverejnený na www.sorea.sk. 
Fotografie je možné zasielať najneskôr do 15. 9. 2016. 
Zapojiť sa do súťaže je oprávnená osoba, ktorá ku dňu zaslania súťažnej fotografie dosiahne vek 18 rokov. 
 
3| Zaslaním fotografie/í prispievateľ vyjadrí konkludentný súhlas a potvrdí, že je autorom zaslanej/ných 
fotografie/í, že predmetné je/sú pôvodné a že v súvislosti s ich zverejnením v rámci internetových portálov 
na www.sorea.sk, www.facebook.com/SOREA.dovolenka.na.Slovensku a ostatných facebook stránkach 
hotelov SOREA nevzniknú prevádzkovateľovi súťaže prípadné záväzky voči tretím osobám, o. i. zobrazením 
fotografií. 
 
4| Ak sa uvedené prehlásenia prispievateľa preukážu ako nepravdivé, prispievateľ sa zaväzuje zodpovedať 
za všetky povinnosti súvisiace s prípadným porušením zákonov a súčasne zodpovedať za prípadný zásah 
do práv alebo oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby. 
 
5| Obdržaná/é fotografia/e budú uverejnené na internetových portáloch www.sorea.sk, 
www.facebook.com/SOREA.dovolenka.na.Slovensku a ostatných facebook stránkach hotelov SOREA, príp. 
na ďalších printových materiáloch prevádzkovateľa súťaže a ich zverejnením nevzniknú prevádzkovateľovi 
súťaže žiadne pohľadávky voči prispievateľovi. 
 
6| Prevádzkovateľ súťaže je oprávnený kontrolovať obsah materiálov zasielaných prispievateľmi súťaže 
na príslušné internetové portály prevádzkovateľa súťaže, ktorý si súčasne vyhradzuje právo vyradiť 
zo súťaže tie materiály (fotografie), ktorých obsah či prejav sú protiprávne, v rozpore s príslušnými právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 
 
7| Prispievateľ je povinný ku každej fotografii a ku každému videozáznamu uviesť údaje: 

a) názov fotografie, 
b) meno a priezvisko, 
c) dátum narodenia, 
d) adresa vrátane PSČ, 
e) e-mail, príp. telefónny kontakt 
f) názov príslušného hotela SOREA, kde v rámci pobytu bola fotografia zachytená, 
g) popis príspevku. 

Bez uvedenia podmienok uvedených v rámci písm. a) až g) nebudú príspevky zaradené do súťaže. 
 
8| Kontaktné údaje prispievateľa budú slúžiť prevádzkovateľovi súťaže výlučne v súvislosti so súťažou. 
Poskytnutím svojich údajov prispievateľ súhlasí s tým, aby ich prevádzkovateľ súťaže spracoval v súvislosti 
so súťažou, v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 
9| Súťažná/é fotografia/e budú zverejňované v poradí, v akom budú zaregistrované na internetovom portáli 
prevádzkovateľa súťaže. Fotografie je potrebné zasielať vo formáte jpg, príp. png do veľkosti max. 1 MB. 



PODMIENKY HODNOTENIA INTERNETOVEJ FOTOSÚŤAŽE 
 
1| Súťaž bude prebiehať do 15. 9. 2016 na www.sorea.sk. 
 
2| Po termíne uvedenom v predchádzajúcom odseku 1 prevádzkovateľ súťaže vyhodnotí zaslané fotografie 
podľa počtu získaných bodov od návštevníkov internetovej stránky, ktorí bodovali jednotlivé príspevky 
stupnicou od 1 – 5 bodov. 
 
3| Návštevník www.sorea.sk môže priradiť každému príspevku maximálne jedno ohodnotenie. 
 
4| Prevádzkovateľ súťaže zverejní na svojej internetovej stránke príspevky s najvyšším počtom bodov 
dňa 16. 9. 2016 a zároveň zverejní – vyhlási výhercu súťaže. 
 
5| Prevádzkovateľ súťaže písomnou formou oznámi výhercovi získanie ceny a zašle z CK SOREA 
v Bratislave voucher na jesenný relaxačný víkendový pobyt pre dve osoby v niektorom z hotelov SOREA. 
 
 
Tešíme sa na vašu návštevu. 


