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Záväzné pravidlá propagačnej akcie  
„Najmocnejší grafik“ 

 
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel propagačnej akcie „Najmocnejší 
grafik“ (ďalej len „akcia“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje 
pravidlá akcie (ďalej len „Pravidlá“). V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené 
aj na informačných materiáloch (napr. letáčikoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových 
a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie 
Pravidiel.  
 
1. Účel akcie 

Účelom akcie je príprava infografiky podľa zadania pre podporu portfólia spoločnosti 
Azet.sk, a.s..  

 
2. Organizátor akcie 

Organizátorom akcie je spoločnosť Azet.sk, a.s., so sídlom Murgašova 2/243, 
010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka 
10459/L, IČO: 36 023 523 (ďalej len "organizátor"). 

 
3. Termín a miesto konania akcie 

Akcia prebieha v termíne 13.12.2012 - 31.1.2013 na území Slovenskej republiky (ďalej len 
„čas konania akcie“ a „ miesto konania akcie“). 

 
4. Účasť na akcii 

Účastníkom akcie je každá osoba, ktorá  sa zapojí do akcie v čase konania akcie, a to tým, 
že zašle svoj návrh infografiky na e-mail najmocnejsigrafik@azet.sk. Týmto zároveň 
účastník akcie dáva súhlas organizátorovi akcie na zverejnenie svojich návrhov na stránke 
www.azet.sk/najmocnejsigrafik bez akéhokoľvek finančného i nefinančného nároku. 
Autor víťaznej grafiky dáva súhlas organizátorovi akcie na všestranné používanie 
zaslaných návrhov vo všetkých reklamných podobách a k ich šíreniu v médiách bez 
akéhokoľvek ďalšieho finančného i nefinančného nároku. 

 
5. Vznik nároku na cenu 

Nárok na cenu vzniká účastníkovi akcie, ktorého návrh bude vybraný ako víťazný, a to 
porotou - zamestnancami a generálnym riaditeľom spoločnosti Azet.sk, a.s., ďalej len 
„porota“ (Milan Dubec, Jindřich Staněk, Katarína Trnovcová, ktorí sa na víťaznom návrhu 
jednoznačne zhodnú). Môže však nastať aj situácia, že sa nezhodnú na žiadnom 
z prijatých návrhov, a týmto nemusí dôjsť k odovzdaniu žiadnej ceny v rámci tejto akcie. 
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6. Ceny v rámci akcie 

Cenou v rámci akcie je 1x peňažná výhra v hodnote 1 000 eur (slovom: tisíc eur). Vybraný 
účastník akcie môže v priebehu konania akcie získať len 1 x 1 000 eur. Do akcie sa však 
môže zapojiť zaslaním aj viacerých svojich návrhov. 

 
7. Spôsob odovzdania cien 

 7.1   Termín pre zasielanie návrhov infografiky je do 31.1.2013, vyhodnotenie sa   
uskutoční najneskôr do 17.2.2013 a účastníci akcie budú o vyhodnotení informovaní 
prostredníctvom stránky www.azet.sk/najmocnejsigrafik. 

 7.2   Vybraný účastník akcie (ak sa na ňom porota jednoznačne zhodne) dostane peňažnú 
cenu na svoj osobný bankový účet najneskôr do jedného mesiaca od vyhodnotenia 
akcie. 

 7.3    V prípade, že účastník, ktorému vznikne nárok na cenu, nejakým spôsobom 
(zapríčineným z jeho strany) neprevezme cenu do jedného mesiaca od ukončenia 
akcie, stráca týmto nárok na túto cenu a v súvislosti s tým mu nevznikne žiadny 
nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora za neprevzatú cenu. Nárok 
na získanie ceny zanikne aj v prípade, ak vybraný účastník akcie nereaguje na 
telefonické a e-mailové oznámenie o cene zo strany organizátora akcie. 

 7.4   Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely akcie poskytol nepravdivé údaje 
alebo informácie, organizátor akcie bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu, 
pričom jeho nárok na cenu tým zaniká. 

 
8. Dane 

Všetky výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho 
poriadku SR. 

 
9. Osobitné podmienky akcie 

 9.1   Účasť na akcii nie je možné vymáhať právnou cestou. 

 9.2   Účastníci sa na akcii zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v celkovom 
rozsahu ani v jednotlivých prípadoch vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, 
než aké stanoví organizátor.  

 9.3   Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá 
akcie, či akciu prerušiť, odložiť, či odvolať bez udania dôvodov. 

 9.4   Účasťou na akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa 
ich plne dodržiavať.  

 9.5   Účastník súhlasí s tým, že v prípade vzniku nároku na cenu môže byť zverejnené 
jeho meno, priezvisko, názov firmy, prípadne môžu byť bezplatne zverejnené, 
použité a šírené jeho meno, priezvisko, podobizne, obrazové snímky, obrazové 
a zvukové záznamy, a to v súvislosti s touto akciou a propagáciou a reklamou 
organizátora a jeho produktov. Účastník zároveň súhlasí s využitím osobných 
údajov, ktoré zadáva pri hlasovaní v tejto akcii, na marketingové účely. 
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 9.6   Ak sa vyskytnú dôvodné pochybnosti ohľadom splnenia podmienok účasti na tejto 
akcii alebo vzniku nároku na cenu v rámci tejto akcie, rozhoduje v konkrétnych 
prípadoch o účasti na tejto akcii a/alebo o vzniku nároku na cenu s konečnou 
platnosťou zamestnanec organizátora na poste Marketingový riaditeľ. Takéto 
rozhodnutia Marketingového riaditeľa  sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať. 

 9.7   Úplné pravidlá akcie sú k dispozícii na adrese organizátora akcie uvedenej v bode 2 
týchto pravidiel alebo na stránke www.azet.sk/najmocnejsigrafik. 

 
    V Bratislave 13.12.2012 

 


