Letná súťaž o pobyt v Hoteli Bellevue
Odfoťte sa a ukážte nám, ako vyzerajú vaše letné zážitky. Víkend na rodinnom pobyte, celý
deň v aquaparku, adrenalínové zážitky, či výlety s kamarátmi po Slovensku. Je to na vás,
ukážte nám, aké je vaše nezabudnuteľné leto a my vás odmeníme.
Po zapojení sa do súťaže hráte každý týždeň o 5 x 10€ kredit na nákup na ZľavaDňa a 1
darčekový balíček od ZľavaDňa. Na konci leta vyžrebujeme jedného z vás, ktorý vyhrá hlavnú
cenu a predĺži si tak leto pobytom v Hoteli Bellevue.
Ako sa zapojiť
Pridajte fotku vášho nezabudnuteľného leta na svoj Instagram s #NezabudnutelneLeto a
#ZlavaDna. Fotky musia obsahovať obidva #. Fotky spĺňajúce podmienky budú zverejnené na
stránke www.zlavadna.sk/special/nezabudnutelne-leto v sekcii „Vaše nezabudnuteľné leto“.
Súťaž trvá od 2.7.2018 do 31.8.2018.

Kredit na nákup na ZľavaDňa a darčekový balíček od ZľavaDňa
Každý týždeň žrebujeme 5 z vás, ktorí získajú 10€ kredit na nákup na ZľavaDňa.
Každý týždeň žrebujeme aj jedného autora fotografie, ktorý získa darčekový balíček od
ZľavaDňa.
Hlavná výhra – Pobyt v Hoteli Bellevue
Hlavnou cenou je pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Hoteli Bellevue





Ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci
Polpenzia pre 2 osoby
Wellness pre 2 osoby
Platnosť kupónu je od 7.9. do 20.12.2018

Pobyt do súťaže dodal Hotel Bellevue.
GRAND HOTEL BELLEVUE**** patrí medzi najväčšie tatranské hotely a je populárny najmä
pre množstvo aktivít, ktoré svojim hosťom poskytuje. Nachádza sa v centre Vysokých Tatier –
v Hornom Smokovci – v nadmorskej výške 1010m na úpätí Slavkovského štítu, na mieste
nazvanom Pekná Vyhliadka.
Krátke pravidlá súťaže
1. Zapojenie do súťaže
 Odfoťte sa pri svojich letných zážitkoch. Pridajte tieto fotografie na svoj
Instagram a nezabudnite pridať #NezabudnutelneLeto a #ZlavaDna.
 Po splnení podmienok budete v daný týždeň zaradený do žrebovania o 5 x
10€ kredit na ZľavaDňa a darčekový balíček od ZľavaDňa.
 Na konci leta budete v žrebovaní o pobyt v Hoteli Bellevue

2. Žrebovanie a výhra kreditov a darčekového balíčka
 Žrebovanie o kredity a darčekový balíček prebehne každý pondelok od
pondelka 9. júla do 3. septembra 2018.
 Mená výhercov zverejníme na našom Instagramovom profile ZľavaDňa
 Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom ich Instagramových profilov.
 Kredity budú výhercom pripísané v deň žrebovania a darčekový balíček
odošleme nasledujúci pracovný deň po žrebovaní.
3. Žrebovanie a výhra pobytu
 Žrebovanie o pobyt prebehne 3. septembra a víťaz bude oznámený do 7.
septembra 2018 na Instagramovom profile ZľavaDňa
 Výhercom pobytu v Hoteli Bellevue sa stane jeden vyžrebovaný, ktorý bude
kontaktovaný prostredníctvom svojho Instagramového profilu.
 Pobyt v Hoteli Bellevue bude môcť následne výherca využiť do 20.12.2018

