Podmienky súťaže
1. Organizátorom súťaže je PANORAMA BLUE, s.r.o. so sídlom: Štúrova 20, 040 01 Košice, IČO:
36 513 385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 71/B, oddiel: Sro
(ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „PANORAMA BLUE“).
2. Súťaž prebieha od 1.4.2017 do 30.6.2017.
3. Výhrou v súťaži je spolu 1050 eur, pričom traja výhercovia vyhrajú po 350eur.
4. Súťaže o výhru sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá splní nasledovné podmienky:
a. v čase prepravy dosiahla minimálne 18 rokov veku,
b. cestuje so spoločnosťou PANORAMA BLUE, s.r.o. , IČO: 36 513 385, sídlom spoločnosti Štúrova 20,
040 01 Košice alebo EUROPA EXPRES s.r.o., IČO: 44 656 190, sídlo spoločnosti Štúrova 20, 040 01
Košice
c. minimálne cestovné je 60€
d. vypíše zlosovaciu kartičku a vhodí ju do zlosovacieho osudia PANORAMA BLUE, s.r.o.
Zlosovacie kartičky a zlosovacie osudia sú k dispozícii v každom vozidle u vodiča PANORAMA BLUE,
s.r.o. alebo EUROPA EXPRES s.r.o. a v pobočke PANORAMA BLUE, s.r.o. v cestovnej agentúre
v Poprade, ul.Mnoheľova 4984/3b. Losovacie osudia sú označené nápisom PANORAMA-BLUE súťaž.
Losovať sa bude z veľkého zlosovacieho osudia, do ktorého budú vhodené všetky prijaté zlosovacie
kartičky získané počas súťaže. Losovať sa bude každý mesiac. Nevíťazné zlosovacie kartičky budú po
každom zlosovaní zlikvidované, t. j. že nebudú zaradené opakovane do ďalšieho zlosovania.
5. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže viackrát, pri každej ceste po splnení podmienok podľa
bodu 4 týchto podmienok.
6. Zo všetkých súťažiacich podľa bodu 4 týchto podmienok vyžrebuje organizátor súťaže v pobočke
spoločnosti, v cestovnej agentúre PANORAMA BLUE, s.r.o., na ul. Mnoheľova 4984/3b dňa 5.5.2017 o
14:00 hod. jedného výhercu, dňa 5.6.2017 jedného výhercu a dňa 6.7.2017 jedného výhercu. Každý
výherca vyhrá 350 eur.
7. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch dní od žrebovania telefonicky,
prípadne e-mailom, podľa kontaktu uvedeného na zlosovacej kartičke. V prípade, ak sa organizátor
súťaže neskontaktuje s výhercom do 2 dní od žrebovania alebo si výherca neprevezme výhru podľa
dohody s organizátorom súťaže alebo výhru odmietne, stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je
oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu.
8. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru do 5 dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s
výhercom nedohodne inak. Výherca si prevezme výhru po vzájomnej dohode s organizátorom súťaže
v hotovosti v cestovnej agentúre PANORAMA BLUE, s.r.o. alebo výhra bude zaslaná prevodom na
účet výhercu.
9. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na zlosovacej kartičke, a
to na účel vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania
súťaže a 3 mesiace po jej skončení, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Súhlas je kedykoľvek
odvolateľný. Súťažiaci berie na vedomie, že odvolaním súhlasu zaniká jeho účasť v súťaži, keďže
organizátor súťaže bude povinný zlikvidovať jeho osobné údaje uvedené na zlosovacej kartičke. Berie

tiež na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa
zákona o ochrane osobných údajov.
10. Súťažiaci súhlasí s tým, aby organizátor súťaže spracovával jeho osobné údaje v rozsahu
uvedenom na súťažnej kartičke na účely marketingu a aby na tento účel použil jeho e-mail a mobilné
telefónne číslo. Súťažiaci zároveň súhlasí s tým, aby mu organizátor súťaže zasielal marketingové
informácie, materiály a ponuky. Tento súhlas súťažiaci poskytuje na 1 rok od poskytnutia svojich
osobných údajov. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je kedykoľvek odvolateľný.
Súťažiacemu prináležia práva dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže,
porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predčasne
ukončiť. Každá zmena súťažných podmienok je účinná zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
14. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich v plnom
rozsahu dodržiavať.
Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti odo dňa začiatku súťaže.

