Obchodné Centrum Galéria Shopping
„FB SÚŤAŽ O VECNÉ CENY OD BABY SHOP
MIMINKO“

Súťažný poriadok

www.galeriakosice.sk

Usporiadateľ súťaže:
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5
040 11 Košice
IČO: 35 770 660
IČ DPH: SK7020000867
(ďalej ako „OC Galéria“)
Vyhlásenie súťaže: 08.02.2019
Uzávierka súťaže: 15.02.2019
1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba
vo veku od 15 rokov, s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky po splnení nižšie uvedených
súťažných podmienok.
2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže, spolupracujúcich agentúr, majitelia
a zamestnanci všetkých obchodov v OC Galéria
Košice, ako aj ich blízki rodinní príslušníci (v zmysle
§40 ods. 5, zákona č. 311/2001 Z.z. v platnom znení).
3. Spotrebiteľská súťaž prebieha v termíne od
08.02.2019-15.02.2019.
4. Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí
- na facebookovej stránke oc Galéria Shopping Košice, označia príspevok so súťažou o vecné cenu
z 8.2.2019 od spoločnosti Baby shop Miminko možnosťou „páči sa mi“
- Označia facebookovú stránku OC Galéria Shopping „páči sa mi“
-Napíšu do komentára min. krstné meno osoby ktorej
by chceli vecné ceny darovať
5. Hlavné ceny:
Vecné ceny: Maznáčik, plyšová knižka, a držiak na
cumlík od spoločnosti NUK.
6. Výhercom súťaže sa stane súťažiaci, ktorý splní
podmienky uvedených bodov súťažného poriadku.
Hlasovanie bude ukončené dňa 15.02.2019 o
15:00 hod.
7. Meno výhercu bude uverejnené na facebookovej
stránke
OC
Galéria
Shopping
www.facebook.com/ocgaleria.
8. Výherca bude o výhre upovedomený facebookovou správou. Výherca si môže prebrať výhru osobne
a to v čase od 11.00 do 16.00 v kancelárii managementu na prvom poschodí OC Galéria Shopping.
Termín prevzatia výhry je 30 dní od dátumu odoslania správy s informáciou o výhre. Pokiaľ si výherca
nepreberie výhru do takto stanoveného termínu, jeho
výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.
9. Všetky výhry sú právne nevymáhateľné.
10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže súťažiacich, ktorých príspevky budú nevhodné
podľa uváženia usporiadateľa, alebo budú v rozpore
s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s dobrými mravmi, alebo môžu ohrozovať dobré meno
Usporiadateľa súťaže, prípadne obchodného centra
Galéria Shopping, a to bez nároku na akúkoľvek
náhradu alebo odškodnenie.
11. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za

www.facebook.com/ocgaleria

porušenie autorských práv tretích osôb v zmysle
zákona č.618/2003 Z.z. (autorský zákon) zo strany
účastníka súťaže.
12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane jej trvania, ako aj
súťaž v odôvodnených prípadoch ukončiť.
14. Súťažný poriadok je k dispozícii k nahliadnutiu
na www.galeriakosice.sk všetkým osobám bez
obmedzenia.

