
Všeobecné pravidlá súťaže - Naše #HENDILETO

Účasť v  súťaži je možná iba prostredníctvom sociálnych sieti  Instagram 
a Facebook. 
Účasť v  súťaži je úplne dobrovoľná a je určená pre fanušíkov sociálnych 
profilov Asociácie pomoci postihnutým - APPA.  
Účastníci súťaže sa nezaväzujú ku kúpe žiadneho produktu ani služby. 
Súťaž začína zverejnením príspevku, ktorý ohlasuje súťaž a končí v  deň 
a čas, ktorý je uvedený v týchto podmienkach (15.7. - 15.9.2019). 
Počas súťaže musia byť instagramové profily súťažiacich verejné (nesmie ísť 
o súkromný profil). 
Ako výherca súťaže môže byť vyhlásený iba ten účastník, ktorý dodrží všetky 
pravidlá uvedené v týchto podmienkach. 
Všetky súťažné fotografie musia byť označené hashtagom #hendileto 
a #asociacia_appa, a to ako počas súťaže, tak aj po nej, aby vyhodnocovateľ 
našiel všetky súťažné príspevky. Fotografie bez tohto hashtagu nebudú 
zaradené do súťaže. 
Počet súťažných fotografií na jedného účastníka súťaže nie je limitovaný.  

Podmienky súťaže

• Súťažiaci musia na Instagrame sledovať (dať follow) účet 
#asociacia_appa.  

• Potom musí súťažiaci nahrať novú – na leto zameranú fotku a označiť 
ju hashtagmi #hendileto a #asociacia_appa.  

Fotografia nesmie mať sexuálne explicitný, prípadne ilegálny obsah vrátane 
užívania drog. 
Je zakázané používať urážlivý alebo vulgárny jazyk. 
Nahraním fotografie účastník súťaže potvrdzuje, že je autorom a majiteľom 
fotografie.  

https://www.instagram.com/explore/tags/asociacia_appa/
https://www.instagram.com/explore/tags/asociacia_appa/
https://www.instagram.com/explore/tags/asociacia_appa/


Náš účet na Instagrame môžete sledovať TU. 

Ceny 
4x plyšový medvedík s personalizovanou fotografiou od partnera projektu 
Cewe foto.   

Výhra sa nedá vymeniť za peniaze. 
Výhra je neprenosná. 
Výhra pozostáva iba z  produktov uvedených v  týchto podmienach a 
v príspevku na Instagrame vyhlasujúcom súťaž. Akákoľvek prípadná zmena 
výhry závisí iba od uváženia usporiadateľa súťaže. 
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť ceny akýmikoľvek inými 
produktmi rovnakej alebo vyššej hodnoty v prípade, že z dôvodu vypredania 
alebo iných okolností, ktoré nemožno ovplyvniť, nebudú uvedené produkty 
k dispozícii. 
Výhercovia súťaže budú vyhlásení na našom instagramovom účte, 
facebookovom profile a webovej stránke usporiadateľa.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia Slovenskej republiky starší ako 
15  rokov s  výnimkou zamestnancov usporiadateľa a partnera aktivity, a ich 
rodinných príslušníkov. 

Súťažiaci zdieľaním súťažného príspevku súhlasia s  jeho zverejnením na 
webových stránkach usporiadateľa a na jeho oficiálnych profiloch vrátane 
sociálnej siete Facebook. 
Všetky autorské práva súvisiace so súťažou náležia usporiadateľovi. 
Výherca bude vybraný nezávislým rozhodcom zvoleným usporiadateľom 
súťaže. 
Voči výsledkom súťaže nie je možné podať odvolanie. 
Výhry sú neprenosné. 

https://www.instagram.com/asociacia_appa/


Výhercovia budú o  výhre informovaný správou (DM) na Instagrame a 
Facebooku, a to počas trvania súťaže. Ak výhercu nebude možné 
kontaktovať, prípadne do 14 dní nezareaguje na správu o výhre, usporiadateľ 
súťaže si vyhradzuje právo vybrať náhradného výhercu. 

Táto súťaž nie je žiadny spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani 
spravovaná spoločnosťami Instagram alebo Facebook a nijako s  nimi 
nesúvisí. 
Spoločnosť Instagram je úplne oslobodená od záväzkov súťaže. 
Usporiadateľ má právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť 
alebo upraviť tieto podmienky. Po akejkoľvek zmene či úprave sú tieto 
podmienky okamžite platné. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť. 
Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so všetkými týmito podmienkami.


