
ŠTATÚT SÚŤAŽE - Súťaž o pobyt so skipasom Fatrapark 2 & Malinô
Brdo

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Súťaž o pobyt so skipasom Fatrapark 2 &
Malinô Brdo (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke https://www.fatrapark2apartments.sk/ a
https://www.skipark.sk/ vyhlasovateľov súťaže (ďalej ako „štatút“).

I. VYHLASOVATELIA SÚŤAŽE

Obchodné meno: Fatrapark Services s.r.o.
Sídlo: Hrabovská dolina 5386/22, 034 01 Ružomberok
IČO: 47534052
DIČ: 2023971829
IČ DPH: SK2023971829
Zapísaný: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 61522/L

a

Obchodné meno: Skipark RK, s.r.o.
Sídlo: Bystrická cesta 1, Ružomberok 034 01
IČO: 52 683 621
DIČ: 2121114171
IČ DPH:
Zapísaný: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, Vložka
číslo: 73177/L
(ďalej ako „vyhlasovatelia súťaže“)

II. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je účasť v súťaži: Súťaž o pobyt so skipasom Fatrapark 2 & Malinô Brdo.

Súťažiaci v termíne uvedenom v čl. III. je povinný verejne odpovedať v komentári pod príspevkom,
na sociálnej sieti Instagram a sledovať profily vyhlasovateľov súťaže a to: fatrapark2apartments a
malino_brdo_official

III. LEHOTA
Súťaž trvá odo dňa 15.3.2023 do dňa 29.3.2023

https://www.fatrapark2apartments.sk/
https://www.skipark.sk/


IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba vo veku 18 rokov a staršia.

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere
obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľom súťaže, a ani osoby blízke osobám
uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení.

Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o ceny uvedené v čl. VII. štatútu v prípade,
ak v lehote v zmysle článku III. verejne odpovedá na sociálnej sieti Instagram pod postom súťaže na
profile stránok fatrapark2apartments a malino_brdo_official a sleduje profily fatrapark2apartments a
malino_brdo_official.

Nie je obmedzené, koľkokrát sa môže súťažiaci zapojiť do súťaže.

Každý súťažiaci, ktorý splní podmienky uvedené v štatúte v článku IV. je zapojený do súťaže o
hodnotnú cenu. Cena bude súťažiacemu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete,
odovzdaná alebo zaslaná do 30 dní odo dňa žrebovania.

V. VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE

Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za
účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na
súťaži.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže
automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

Ak bude ako výherca vyžrebovaná osoba vylúčená zo súťaže, výhra prepadá v prospech
vyhlasovateľov súťaže a tí si uplatňujú právo vyžrebovať ďalšieho výhercu.

Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na
súťaži v zmysle tohto štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

VI. CENA V SÚŤAŽI

Cena v súťaži:
Splnením podmienok súťaže, ktoré sú uvedené v tomto štatúte je možné vyhrať nasledovnú cenu:

● Pobyt pre dve osoby na dve noci s raňajkami v ubytovacom zariadení Fatrapark 2 s
celodenným skipasom pre 2 osoby na 2 dni v lyžiarskom stredisku Skipark Malinô Brdo
Ružomberok



Súťažiaci bude zaradený do žrebovania o cenu uvedenú v tomto článku bod 1. štatútu ihneď po
verejnom komentovaní na sociálnej sieti Instagram ak splnil všetky podmienky článku IV.

V súťaži bude vyžrebovaný iba jeden výherca.

Výhru uvedenú v tomto článku môže vyžrebovaný výherca preniesť aj na inú osobu.

Cenu je možné uplatniť na pobyt v zimnej sezóne 2023/2024 okrem nasledovných termínov:
26.12.2023-6.1.2024 a 1.3.2024-9.3.2024

VII. ŽREBOVANIE A OCENENIE

Žrebovanie súťažiacich o ceny uvedené v článku VI bod 1, ktorí splnili všetky podmienky účasti na
súťaži v zmysle štatútu bude prebiehať v nasledujúcom termíne (29. 3. 2023, po uzavretí súťaže podľa
článku III.) a bude zverejnené na sociálnej sieti Instagram fatrapark2apartments a
malino_brdo_official

Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný cez profil na sociálnej sieti, na ktorej komentovali
príspevok, o výhre ceny uvedenej v článku VII. štatútu, a to do 7 dní odo dňa uskutočnenia
žrebovania. Výherca bude zároveň zverejnený na sociálnych sieťach Instagram vyhlasovateľov.

V prípade, ak sa nebude možné spojiť s výhercom do 7 dní odo dňa kontaktovania, resp. od zaslania
správy alebo výherca neposkytne vyhlasovateľom súhlas podľa článku VII bod 4 tohto štatútu alebo
cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude
ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému nasledujúci deň po tom, čo výherca naplní jeden z dôvod
uvedených v tejto vete. Ak ani vyžrebovaný náhradník neposkytne vyhlasovateľom súhlas podľa
článku VII bod 4 tohto štatútu alebo cenu odmietne alebo náhradník nebude spĺňať ktorúkoľvek z
podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľov súťaže.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek
podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré
súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia súťaže, zrušenia alebo úpravy jej
pravidiel. Vyhlasovatelia súťaže zverejnia každú zmenu týkajúcu sa súťaže na webových stránkach
https://www.fatrapark2apartments.sk/ a https://www.skipark.sk/

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si
vyhlasovatelia súťaže vyhradzujú právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút.

V Ružomberku dňa 14.3.2023.

https://www.fatrapark2apartments.sk
https://www.skipark.sk/

