
SOUTĚŽ 

"LYŽAŘSKÉ DOVOLENÉ V 

SALZBURGSKÉM LUNGAU". 
 

V březnu 2023 rozdáváme všem účastníkům chatovou dovolenou 3x3 noci na horské chatě Murtalhütte v 

národním parku Vysoké Taury Biosférického parku Lungau&Nockberge. 

 

👉 👉 👉 Požadavky na výhru 👈 👈 👈 

1) 👍 dejte like příspěvku 

2) 👨👩👦👦     S kým ze svých přátel/rodinných příslušníků nebo kolegů z práce byste strávili dovolenou? 

3) Čím je pro vás podzim tak atraktivní? 

Minimální počet účastníků soutěže 500 osob. Soutěž začíná dnes, v úterý 3. ledna 2023 v 17:00 SEČ. a končí 

1. 10. 2000 v 18:00 SEČ. Výherci budou vyhlášeni zde a na naší facebookové stránce @Murtalhütte nejpozději 

do 11.01.2023 do 20:00. 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI MURTALHÜTTE „LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY V SALZBURGER LUNGAU“ 

ORGANIZÁTOR: 

SOUTĚŽ MURTALHÜTTEN „LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY V SALZBURGER LUNGAU“ pořádá Huber Immobilien OG, 

Marktplatz 4, 4212 Neumarkt im Mühlkreis, Rakousko. Právní údaje FN: 285754b – pořádá LG Linz. 

DOBA SOUTĚŽE: 

SOUTĚŽ MURTALHÜTTEN „LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY V SALZBURGER LUNGAU“ začíná v úterý 3. ledna 2023 v 

17:00 SEČ. a končí 1.10.2021 v 18:00 CET. www.facebook.com/murtalhuette.at 

CESTOVNÍ OBDOBÍ: 

3 vyhrané noci v Murtalhütte lze uplatnit pouze v období od 3.1.2023 do 31.1.2023. Jiné datum příjezdu nebo 

datum dovolené není možné. 

MECHANISMUS ROZDÁVÁNÍ: 

Účast v SOUTĚŽI MURTALHÜTTEN „LYŽAŘSKÉ DOVOLENÉ V SALZBURGER LUNGAU“ probíhá lajkováním a 

komentováním otázek na příspěvky. 

 

 



PŘEHLED CEN: 

Můžete vyhrát celkem 3x3 noci na chatě na Murtalhütte v salcburském Lungau v hodnotě 500 EUR s DPH, 

bez návštěvnického poplatku 1,05 EUR za den/osoba a spotřebovanou elektřinou dle našeho tarifu od 18 

let. , kromě ručníků do vany/ručně/sauny (10 eur/osoba), kromě ložního prádla (10 eur/osoba), bez 

závěrečného úklidu chaty (100 eur). Vítězové mohou vzít s sebou na tyto 3 noci v Murtalhütte až 7 dalších 

lidí. 

ZPŮSOBILOST: 

Všechny osoby starší 18 let mají právo zúčastnit se MURTALHÜTTEN SOUTĚŽE „LYŽAŘSKÉ DOVOLENÉ V 

SALZBURGER LUNGAU“. Každý účastník má právo zúčastnit se pouze jednou. Hráči, kteří používají 

automatizované služby k zadávání svých údajů, jsou z účasti vyloučeni. 

URČENÍ VÍTĚZE: 

3 výherci budou náhodně určeni 10. 10. 2022 ve 20:00 SEČ. 3 výherci získají každý 1x3 noci v Alpenchalet 

Murtalhütte www.murtalhuette.at v salcburském Lungau 

ZVEŘEJNĚNÍ JMÉN VÍTĚZŮ 

Účastí na MURTALHÜTTEN „LYŽAŘSKÉ DOVOLENÉ V SALZBURGER LUNGAU“ vítěz souhlasí s tím, že jeho 

jména budou zveřejněna na oficiálních stránkách MURTALHÜTTE a facebookové stránce MURTALHÜTTE. 

OZNÁMENÍ VÍTĚZŮ 

Výherce bude určen losováním. Výherce bude informován přímou zprávou a komentářem na Facebooku. 

Pokud se příslušný výherce neozve do 7 dnů od upozornění prostřednictvím komentáře na Facebooku nebo 

přímé zprávy, výhra propadá a nový výherce bude následně určen losováním ostatních účastníků soutěže. 

REZERVACE: 

Huber Immobilien OG nezaručuje, že soutěž a/nebo webové stránky MURTALHÜTTE budou dostupné vždy 

bez přerušení, včas, bezpečně a bez chyb. 

Huber Immobilien OG si vyhrazuje právo zrušit nebo ukončit soutěž kdykoli bez předchozího upozornění a 

bez udání důvodů. 

Vyhlášení vítěze probíhá bez záruky. Výhra v hotovosti nebo výměna výhry není možná. Nároky na ceny 

nejsou přenosné na jiné osoby. 

Právní proces je vyloučen. 

 

 

 

 

 

 



 

OCHRANA DAT: 

Huber Immobilien OG zaručuje, že se shromážděnými osobními údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s 

předpisy o ochraně údajů. Osobní údaje účastníků, jako je příjmení, jméno nebo přezdívka, e-mailová adresa 

a země, budou použity pouze k uskutečnění SOUTĚŽE MURTALHÜTTEN „LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY V 

SALZBURGER LUNGAU“ a k informování výherců. V případě výhry budou také shromážděny a zpracovány 

adresy výherců k zaslání výher. 

Při registraci k odběru newsletteru Murtalhütte bude společnost Murtalhütte nebo Huber Immobilien OG 

používat e-mailovou adresu pro vlastní reklamní účely, dokud se účastník neodhlásí z odběru newsletteru. 

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v každém newsletteru. Za zrušení 

nevznikají žádné náklady. Výše uvedené osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, když je účastník 

zadá. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. 

Každý účastník má právo na bezplatné informace o svých osobních údajích uložených Huber Immobilien OG 

kdykoli a v případě potřeby právo na opravu, zablokování a výmaz těchto údajů. K tomu postačí e-mail na 

adresu info@immohuber.at. Smazání nebo zablokování osobních údajů však znamená, že účast v soutěži již 

není možná. Odpovědná z hlediska zákona o ochraně údajů je Huber Immobilien OG, Marktplatz 4, 4212 

Neumarkt im Mühlkreis, Rakousko. Právní údaje FN: 285754b – LG Linz. 

VZTAH S FACEBOOKEM: 

Všechny soutěže na oficiální facebookové stránce MURTALHÜTTE nijak nesouvisejí s Facebookem a nejsou 

žádným způsobem sponzorovány, podporovány ani organizovány Facebookem. Příjemcem informací 

poskytnutých účastníky není Facebook, ale Huber Immobilien OG, Marktplatz 4, 4212 Neumarkt im 

Mühlkreis, Rakousko. Právní údaje FN: 285754b – LG Linz 


