I.

Organizátor

Organizátorem soutěže je Odborová organizace PILA Paskov, Staříč 544, 739 43 Staříč. IČ: 049
40 121.
Pro koho je soutěž určena

II.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni členové Odborové organizace PILA Paskov.
III.

Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 21. června 2016 do 21. září 2016.
IV.

Přihlášení do soutěže

Přihlášení do soutěže je fyzickým odevzdáním řádně a úplně vyplněné Přihlášky nového člena
Odborové organizace, na které musí být člen, který se do soutěže přihlašuje jmenovitě podepsán.
Přihlášky jsou shromažďovány prostřednictvím členů Výboru Odborové organizace a předávány
ke zpracování místopředsedkyni Xenii Kaduchové. U ní jsou rovněž k dispozici formuláře
Přihlášky ke členství.
Kontakt: Xenie Kaduchová, e-mail: pila-paskov@seznam.cz, tel.: 603 950 682
V.

Podmínky účasti v soutěži

Odevzdáním řádně a úplně vyplněné Přihlášky nového člena Odborové organizace, na které musí
být člen, který se do soutěže přihlašuje, jmenovitě podepsán.
Rozhodné pro zařazení do slosování je datum, od kdy se člen přihlašuje ke členství a od kdy bude
řádně platit členské příspěvky. Nejpozdější datum vzniku členství je od 1. 9. 2016.
Členem Odborové organizace se může stát fyzická osoba pouze v souladu se Stanovami Odborové
organizace.
Přihlášky musí být odevzdány nejpozději v den ukončení soutěže.
VI.
-

Důvody pro vyloučení ze soutěže

Datum vstupu člena do Odborové organizace na přihlášce není v rozmezí od 21. 6. do 21.
9. 2016
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-

Přihláška není podána na oficiálním tiskopise
Přihláška byla odevzdána po nejzazším termínu 21. 9. 2016
Na přihlášce není uvedena osoba, která nového člena získala
VII.

Průběh soutěže

Soutěž bude zahájena dne 21. června 2016.
Přihlášky se odevzdávají průběžně, nejpozději do 21. září 2016 (včetně).
Počet odevzdaných přihlášek není pro zařazení rozhodující a neznamená vícenásobné zařazení do
slosování.
Vyhodnocení soutěže bude v průběhu zasedání Výboru Odborové organizace, nejpozději do 30.
září 2016 a následně bude zveřejněno na nástěnce a webových stránkách.
Vylosovaný výherce bude vyrozuměn bezprostředně a bude s ním dohodnut termín pobytu
v zařízení Hotel DUO Horní Bečva.
VIII.

Cena pro vítěze

Losováním ze všech účastníků s platně odevzdanými přihláškami bude Výborem Odborové
organizace vylosován jeden výherce.
Výherce obdrží poukaz na Romantický pobyt na horách v Hotelu DUO pro dvě osoby. Poukaz
obsahuje:
2x ubytování pro dvě osoby v Apartmánu Retro Hotelu DUO
Polopenzi po celou dobu pobytu včetně slavnostní večeře
Vstup do privátního SPA
Láhev sektu
Květinu pro partnerku
Vstup do vnitřního vyhřívaného bazénu a saunového světa
Neomezený vstup do fitess centra
Parkování před hotelem
WIFI
Pobyt se uskuteční v s výhercem dohodnutém termínu v rozmezí 30. 9. 2016 – 19. 12. 2016.
Jestliže se pobyt neuskuteční v tomto rozmezí, výhra bez náhrady propadá.
IX.

Propadnutí výhry

Jestliže výherce z jakýchkoliv nenastoupí na pobyt v dohodnutém termínu, anebo se na termínu
odmítne dohodnout, pobyt bez dalšího nároku propadá.
Výhru nelze nahradit finančním plněním. Výhru nelze soudně vymáhat.
X.

Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit její podmínky.
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
Ve Staříči dne 20. 6. 2016
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