
 

VYHRAJTE PLAVBU SNOV DO NÓRSKYCH FJORDOV, 

NAKÚPTE CANON V PROLAIKE 

Pravidlá súťaže 
 
Ak v období od 20.10.2018 do 31.3.2019 nakúpite v Prolaike fototechniku Canon, môžete vyhrať zájazd 
snov pre dvoch do zaujímavej fotodestinácie, Nórskych Fjordov. Hodnota zájazdu je 2700 €. 
 

Ustanovenia 
  

1. Tieto pravidlá ustanovujú všeobecné podmienky a pravidlá súťaže spoločnosti PRO.Laika o zájazd 

do fotogenickej destinácie so spoločnosťou Canon  

2. Organizátor súťaže je spoločnosť PRO.Laika (www.prolaika.sk) a Canon Slovensko (www.canon.sk) 

3. Partnerom súťaže je Cestovná kancelária Oneworld travel, s.r.o. (www.luxusneplavby.sk) 

 

Podmienky zapojenia sa do súťaže 
 

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky a Českej republiky.  

2. Súťažiaci musí v uvedenom období 20.10.2018 – 31.3.2019 v Prolaike (na predajni alebo cez 
eShop www.prolaika.sk) nakúpiť tovar značky Canon  

3. Zaregistrovať sa na stránke súťaže na FOTOma.sk (registračný formulár, do ktorého nahrá kópiu 
dokladu o kúpe)  

4. Súhlasiť s odoberaním newslettera spoločnosti Prolaika  

5. Vyjadriť súhlas s pravidlami súťaže  

6. Vyjadriť súhlas, že niektoré fotografie vzniknuté na zájazde poskytne spoločnosti Prolaika na 
ďalšiu propagáciu akcie  

7. Výhra (plavba loďou do Nórskych Fjordov v hodnote 2700€ pre dve osoby) nie je zameniteľná za 
hotovosť. Daňová povinnosť spočíva na výhercovi súťaže. 

8. Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona o 
ochrane osobných údajov. Organizátor prehlasuje, že získané osobné údaje súťažiacich použije 
výlučne pre svoje potreby propagácie súťaže a neposkytne ich tretím stranám.  

9. Súťaž bude ukončená 31.3.2019 a do 7 dní prebehne zlosovanie víťaza 

10. Každému zákazníkovi bude pridelené pri registrácii číslo, ktoré postúpi do anonymného 
zlosovania. Víťaza zájazdu zverejníme 15. apríla 2019 tu na tejto stránke. 

11. Termín zájazdu je 15. – 22.6.2019. Viac informácií o plavbe tu. 

12. Tieto podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia, resp. dňom vyhlásenia súťaže.  

13. Organizátor má právo tieto podmienky zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia  

 

https://www.prolaika.sk/
https://www.canon.sk/
https://www.luxusneplavby.sk/
https://www.fotoma.sk/sutaze/vyhrajte-plavbu-snov-do-norskych-fjordov-nakupte-canon-v-prolaike/
https://www.luxusneplavby.sk/plavby/29251/msc-meraviglia-15-06-2019/

