Otestuj si svoje vedomosti a vyhraj jednu z pekných
cien. Zapojiť do súťaže o ceny sa môžeš po úspešnom
absolvovaní krátkeho kvízu, ktorý obsahuje celkom
10 vedomostných otázok od najľahších po najťažšie. K
dispozícii máš troch žolíkov. Čím viac krát súťaž prejdeš,
tým máš väčšiu šancu na výhru. Žrebujeme denne
spomedzi všetkých súťažiacich.
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Ako hrať?

použitia žolíka alebo s použitím žolíkov) a vyplniť
kontaktný formulár.
K dispozícii máš troch žolíkov – „žolík preskočiť otázku“,
„žolík 50/50“, „žolík SMS“. Každého žolíka je možné
použiť len jeden krát na jednu súťaž.
Žolík preskočiť otázku - pri použití žolíka systém otázku
preskočí a vyhodnotí ju ako správne zodpovedanú.
Žolík 50/50 – systém zúži počet možností zo 4 na 2.
Žolík SMS – odoslaním SMS budeš po vyplnení formulára
automaticky zapojený do žrebovania.

Žrebovanie výhercov:
Výhercovia budú žrebovaní denne od 1. decembra do
31. Decembra 2015. Žrebovanie TOP ceny sa uskutoční
6. decembra a žrebovanie hlavnej ceny 21.decembra
2015.Výhercovia budú zverejnení denne na stránke k
Veľkej Vianočnej Súťaži na http:// velkavianocnasutaz.sk,
prípadne aj na Facebook stránke.
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Veľká Vianočná Súťaž je súťaž o vecné ceny a iný druh
cien, ako je pri každej cene uvedené.
Organizátorom súťaže je spoločnosť Web Site Design s.r.o.,
prevádzkovateľ siete Server.sk (ďalej len „organizátor“)
Súťaž prebieha od 22.11.2015 do 31.12.2015 na stránke
http://velkavianocnasutaz.sk/ a http://sutaz.server.sk/
Výhercovia sú žrebovaní od 1.12.2015 do 31.12.2015
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba.
Pre úspešné zapojenie sa do súťaže je potrebné zahrať –
kvíz, úspešne prejsť 10 otázok a pravdivo vyplniť a odoslať
súťažný formulár. Všetky vstupné polia sú povinné a
musia byť vyplnené.
V prípade uvedenia nepravdivých a nekompletných
údajov nebude v prípade úspešného žrebovania cena
víťazovi odovzdaná a stráca na výhru akýkoľvek nárok.
Na výhru a vecnú cenu neexistuje žiadny právny nárok.
Súťažiaci súhlasí so spracovaním údajov, ktoré poskytol v
rámci súťaže organizátorovi súťaže.
Súťažiaci súhlasí, že bude zaradený do mailing listu
organizátora súťaže, a to predovšetkým z dôvodu
odosielania notifikačných emailov a sms, ohľadom výhry
/ nevýhry po žrebovaní.
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Štatút súťaže

