
Pravidlá súťaže „Letná súťaž s MOV“ 
 

Vyhlásenie súťaže 

OO MOV vyhlasuje „Letnú súťaž“ pre členov OO MOV o 3 vecné ceny:  

o 1. cena robotický vysávač  

o 2. cena kúpeľný pobyt na 2 dni pre dve osoby v kúpeľoch Brusno  

o 3. cena fritéza delimano + power banka  

 

- Súťaž prebieha vo facebookovej skupine MOV členovia 

- Trvanie súťaže je od 1.6.2022 do 15.6.2022 

- Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 16.6.2022 o 15:00 hod. prostredníctvom online 

streamu vo facebookovej skupine MOV členovia.  

 

Podmienky účasti a výhry v súťaži 

Do losovania budú zahrnutí všetci súťažiaci, ktorí splnili nasledujúce podmienky:  

• Byť zamestnancom Volkswagen Slovakia a. s., DHL Exel Slovakia s. r. o, VOLKSWAGEN 

GROUP SERVICES s. r. o.  

• Verejne zdieľali na svojej nástenke na sociálnej sieti Facebook zverejnený plagát o tejto 

súťaži zverejnený na facebookovom profile odborovej organizácie „Moderné odbory 

Volkswagen“ 

• Zdieľali pod zverejnený plagát na Facebooku so svojou fotkou z dovolenky prípadne z 

výletu.  

 

Ceny sa výhercom odovzdávajú v kancelárií MOV po skončení súťaže a vyžrebovaní 

výhercu v dohodnutom termíne. Výherca si uplatní nárok na výhru tak, že sa po 

vylosovaní a v dohodnutom termíne preukáže v kancelárii MOV svojim multifunkčným 

preukazom a preukáže, že je vlastníkom facebookového účtu, ktorý bol vylosovaný 

v tejto súťaži.  

Spôsob losovania 

Dňa 16.6.2022 o 15.00 sa uskutoční losovanie formou online streamu prostredníctvom 

sociálnej siete facebook v skupine MOV členovia z facebookových profilov, ktoré splnili 

podmienky súťaže tak, že sa ku každému menu priradí poradové číslo, z ktorých sa následne 

prostredníctvom náhodného generátora čísel vylosujú traja výhercovia. V poradí prví traja sú 

víťazi súťaže. Víťaz súťaže je povinný sa prihlásiť o výhru najneskôr do štrnástich kalendárnych 

dní odo dňa zverejnenia jeho mena. V prípade, že sa víťaz súťaže o svoju výhru neprihlási, 

o ďalšom postupe rozhodne organizátor súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť, 

ktorú s uvedených podmienok účasti v súťaži bude vyhodnocovať.  


