
Pravidlá súťaže 

„Popobytový dotazník“ 

1. Organizátor súťaže 

Organizátorom súťaže „Popobytový dotazník“ (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 hostí ubytovaných v hoteloch spoločnosti TMR 
zanechať spätnú väzbu. 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 fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická 
osoba, ktorá splní podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení 
zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a 
blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s 
Organizátorom s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace 
so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby 
uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení skorších predpisov). 

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto 
osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra 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 01.11.2020 do 31.05.2021. 

4. Pravidlá súťaže 

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania súťaže riadne vyplní 
zaslaný dotazník v ďakovnom maile po jeho pobyte v hotelových zariadeniach spoločnosti 
TMR. Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní 
podmienky účasti v Súťaži. 

5. Výhry v Súťaži 

V Súťaži je jedna (1) hlavná výhra pre celú dobu trvania Súťaže, a to: Ubytovanie pre 2 
osoby na 1 noc v jednom z hotelov TMR podľa Vášho výberu s raňajkami. (Neplatí pre 
Lomnický štít a Rotundu). 

Podrobnosti o obsahu a rozsahu jednotlivých výhier, možnosti využitia jednotlivých výhier 
u Organizátora a ďalšie informácie týkajúce sa prevzatia a využitia jednotlivých výhier budú 
Organizátorom poskytnuté jednotlivým výhercom pri doručení výhry. Dvojčlenná komisia 



určená Organizátorom vyžrebuje zo všetkých zúčastnených osôb jednu, ktorá bude 
následne kontaktovaná spôsobom uvedeným nižšie. Vyhodnotenie Súťaže sa uskutoční 
dňa 31.05.2021. 

6. Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier 

Jeden výherca Súťaže bude o výhre v Súťaži informovaný prostredníctvom príspevku na 
facebookovom profile Tatryholic by TMR hotel 
(https://www.facebook.com/TMRhotels/?fref=ts). 

Súčasne bude výherca Súťaže kontaktovaný emailom za účelom poskytnutia svojich 
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, Organizátorovi, 
aby mu Organizátor vedel poskytnúť výhru v Súťaži, Výhra bude výhercovi následne 
doručená poštou vo forme darčekovej poukážky spolu s podmienkami použitia darčekovej 
poukážky. V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo 
pokiaľ nesplní Pravidlá, alebo sa s výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v 
priebehu piatich (5) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže a oznámení výhry Účastníkovi, 
príslušná výhra prepadáva v prospech Organizátora. 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. Ak bude výhercom právnická osoba, 
voucher na výhru bude vystavený na obchodné meno a ďalšie identifikačné údaje 
právnickej osoby. 

7. Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá 
súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. 

Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok 
tejto súťaže stráca účastník nárok na výhru. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti 
odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľoch súťaže. 

Účasťou na súťaži vzniká zmluva medzi Prevádzkovateľom a súťažiacim. Pre účely 
spracúvania osobných údajov súťažiaceho sa táto zmluva považuje za právny základ 
spracúvania osobných údajov. Viac nájdete v Informačnej povinnosti k spracúvaniu 
osobných údajov na www.tmr.sk. 

  


