
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  #30ROKOVAQUATERM

1. Názov súťaže

Súťaž „#30rokovAquaterm“ (ďalej len „Súťaž“)

2. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Róbert Mačák AQUATERM s.r.o. so sídlom Zimná 405/6, 
059 01 Spišská Belá, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka 
č.: 20328/P, IČO: 44204451, DIČ: 2022636198. (ďalej len „Organizátor“)

3. Termín a podmienky súťaže

Súťaž sa bude konať od jej zverejnenia na webovej stránke www.aquaterm.sk do 30.9.2021. 
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Do súťaže bude zaradený každý účastník, 
ktorý splní nasledujúce podmienky: 

• v termíne súťaže bude na svojom Instagramovom profile verejne zdieľať fotografiu 
vyhotovenú v ktoromkoľvek z kúpeľňových štúdií Aquaterm na miestach označených 
nálepkou “odfoť sa, zdieľaj a vyhraj”,

• zdieľanú fotografiu účastník súťaže označí v jej popise “#30rokovAquaterm”,

4. Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území 
Slovenskej republiky, ktorá v termíne konania súťaže splní podmienky súťaže (ďalej len 
„Účastník“).

Do súťaže nebudú zaradení účastníci, ktorí nespĺňajú podmienky účasti, zamestnanci 
Organizátora a osoby im blízke. 



Účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane, a to vždy s novou fotkou spĺňajúcou 
podmienky súťaže.

5. Priebeh a princíp Súťaže

Do Súťaže budú zaradené iba fotky:

• vyhotovené na miestach označených “odfoť sa, zdieľaj a vyhraj” v kúpeľňových štúdiách 
Aquaterm v Poprade, Spišskej Belej, Trebišove, Humennom, Trenčíne, Nitre a Martine,

• zverejnené v priebehu trvania súťaže na sociálnej sieti Instagram a označené 
“#30rokovAquaterm”.

Každý týždeň, vždy v piatok bude z fotografií, ktoré spĺňajú podmienky súťaže a boli 
zverejnené v priebehu 1 týždňa pred žrebovaním, vyžrebovaný vždy 1 Účastník, ktorý získa 
výhru (ďalej len “Výherca”).

6. Výhra

Výhrou v súťaži je balíček kúpeľňových doplnkov od značky LOTOSAN, ktorý obsahuje 
nasledujúce produkty:

• dávkovač tekutého mydla ETEL, kód: LKD3209102,

• držiak na pohár ETEL, kód: LKD3210012,

• dvojitý vešiačik ETEL, kód: LKD3206032,

• držiak na WC papier bez krytu, kód: LKD3212032.

7. Zverejnenie a odovzdanie výhry

Výhercu zverejní Organizátor súťaže prostredníctvom sociálnych sietí - Facebook a 
Instragram. Pri zverejnení Výhercu bude použitá súťažná fotografia výhercu a názov jeho 
instagramového profilu.

Výherca bude zároveň kontaktovaný prostredníctvom instagramového profilu, na ktorom 
bola zverejnená súťažná fotografia. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať 



výhercu a / alebo ak nebude reagovať na odoslané správy s oznámením o tom, že sa stal 
výhercom súťaže, do 5 pracovných dní odo dňa odoslania správy Organizátorom, prestáva 
byť výhercom a Organizátor vyžrebuje nového výhercu.

Odovzdanie výhier zaisťuje Organizátor. Výherca si môže výhru prevziať osobne v 
ktoromkoľvek kúpeľňovom štúdiu Aquaterm.

V prípade, že výherca neprevezme výhru do 10 dní odo dňa, keď bol k jej prevzatiu vyzvaný, 
prestáva byť výhercom a výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže.

8. Ďalšie ustanovenia súťaže

Súťaž nie je sponzorová, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Instagram. Spoločnosť 
Instagram žiadnym spôsobom nezodpovedá za Priebeh a Podmienky súťaže a nemá žiadne 
záväzky voči účastníkom Súťaže.

Zapojením sa do Súťaže každý Účastník súhlasí s použitím jeho súťažnej fotografie spolu so 
zverejneným popisom ku fotografii a menom Účastníka na marketingové účely. Zároveň 
Účastník súťaže súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov Organizátorovi v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa a kontakt za účelom prevzatia výhry a overenia výhercu. 

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť poštových služieb a neručí za stratu, 
poškodenie alebo nedoručenie výhier zaslaných prostredníctvom pošty či iným spôsobom, 
rovnako ako nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté výhercom v súvislosti s 
užívaním výhry.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v 
peniazoch. Všetky neprevzaté výhry prepadajú Organizátorovi. 

Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže či 
akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné 
stanovisko Organizátora.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Organizátor si vyhradzuje právo akokoľvek, a to aj bez udania 
dôvodu, zmeniť Pravidlá súťaže, prípadne Súťaž prerušiť alebo odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť 
či predĺžiť, pričom akúkoľvek zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Súťaže 
organizátor oznámi uverejnením na webovej stránke www.aquaterm.sk
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