Pravidla soutěže uživatelů o nejlepší cestopis nebo fotogalerii na
RECKO.NAME pro rok 2022
1. Podmínky a pravidla pro zúčastnění se soutěže
1.1. soutěže se mohou zúčastnit pouze cestopisy a galerie z dovolené uživatelů realizované
v roce 2022.
1.2. do soutěže lze zařadit cestopisy a galerie zveřejněné od 1.5.2022 do 15.11.2022.
1.3. soutěžící
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1.4. soutěžící cestopisy nemusí obsahovat fotografie.
1.5. soutěžící galerie musí obsahovat min. 50 fotografií.
1.6. soutěže se nesmí účastnit profesionální fotografové, grafici, spisovatelé, publicisté a
žurnalisté.
2. Pravidla hodnocení
2.1. hodnocení probíhá pomoci pěti hvězdiček. Více hvězdiček = lepší hodnocení.
2.2. každý uživatel může hodnotit jednotlivý cestopis / galerii pouze jednou.
2.3. je zakázáno zakládat další registrace za účelem vícenásobného hodnocení.
2.4. je zakázáno vícenásobné hodnocení z jednoho zařízení (např. počítač, tablet, telefon).
2.5. je zakázáno vícenásobné hodnocení z jedné IP adresy.
2.6. je zakázáno hodnocení vlastních cestopisů a galerií, i hodnocení ostatními členy rodiny.
3. Při porušení některé z podmínek uvedených pod body 1. nebo 2. mohou být jednotlivé cestopisy a
galerie ze soutěže vyřazeny.

4. soutěž bude ukončena dne 30.11.2022 a vyhodnocení se zveřejněním výsledků na
proběhne nejpozději 05.12.2022.

stránkách

Výhry v soutěži a jejich uplatňování
a) CK Melissa Tour se zavazuje výhercům soutěže o nejlepší cestopis, nebo fotogalerii (ten,
který získá více hlasů) na www.recko.name poskytnout následující ceny:

a.1. Vítěz, neboli první výherce (ten, který získá od uživatelů recko.name nejvíce hlasů) obdrží
slevu 25 000,- Kč do některého z řeckých studií z katalogu Léto 2023. V rámci této
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ceny si vítěz bude moci vybrat ubytování v jednom z tzv. garančních řeckých ubytování
uvedených v katalogu léto 2023.

a.2. Druhý výherce (ten, který získá od uživatelů recko.name druhý nejvyšší počet hlasů) obdrží
slevu 15 000,- Kč do některého z řeckých studií z katalogu Léto 2023. V rámci této
ceny si vítěz bude moci vybrat ubytování v jednom z tzv. garančních řeckých ubytování
uvedených v katalogu léto 2023.

a.3. Třetí výherce (ten, který získá od uživatelů recko.name třetí nejvyšší počet hlasů) obdrží
slevu 5 000,- Kč do některého z řeckých studií z katalogu Léto 2023. V rámci této
ceny si vítěz bude moci vybrat ubytování v jednom z tzv. garančních řeckých ubytování
uvedených v katalogu léto 2023.
a.4.
b) Slevu za první místo není možné kombinovat s žádnými dalšími slevami poskytovanými CK Melissa
Tour. Slevy se nevztahují na nepovinné příplatky ani povinné poplatky (letištní a bezpečnostní taxy
a palivové příplatky, výhledy na moře, přiobjednané stravování a další individuální příplatky
daného produktu pořadatele). Dospělou osobou, která získává nějakou slevu v rámci této
smlouvy, se rozumí osoba na pevném lůžku a její definice vychází z ceníkové tabulky příslušného
studia v katalogu zájezdů CK Melissa Tour na rok 2023.
c) Výhru za první místo je nutné u CK Melissa Tour uplatnit nejpozději do 30. 4. 2023. CK Melissa
Tout si vyhrazuje právo korigovat výběr produktů zvolený výherci z důvodů bezpečnostních či
zdravotních rizik – více fenomén „viz major“ ve VSP.
d) Výhru je možné uplatnit jen přímo u CK Melissa Tour prostřednictvím e-mailu info@melissatour.cz,
telefonicky nebo osobně na některé z poboček CK Melissa Tour
uvedených na
www.melissatour.cz
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