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PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE 

Tento  dokument  upravuje  pravidlá  propagačnej  súťaže  ,,Uži  si  Pohodu  s  Pokecom!“  na
Pokec.sk. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú záväzné pre všetkých súťažiacich a môžu
byť zmenené výlučne formou písomného dodatku, zverejneného na tejto webovej stránke.

1. Názov súťaže: „ Uži si Pohodu s Pokecom!“ 

2. Organizátor súťaže: 

Spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00
678 155,  IČ  DPH:  SK2020299424,  zapísaná  v Obchodnom registri  Okresného súdu  Bratislava  I.,
v odd. Sa, vložka č. 19/B (ďalej len „organizátor“).

Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa, Nový
Čas Krížovky, Nový Čas pre ženy, Nový Čas Bývanie, Život, Eva, Madam Eva, GEO, AUTO BILD a
internetových portálov www.pokec.sk, www.bistro.sk, www.cas.sk a www.casprezeny.sk, www.eva.sk a
iné.

3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže: 

Začiatok súťaže: 7. júna 2017. Koniec súťaže: 27. júna 2017.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Online portál určený pre súťaž: 

Pokec.sk

5. Základný princíp súťaže:

Portál Pokec.sk bude v období od 7.6. do 27.6. 2017 realizovať súťaž pre registrovaných používateľov
portálu Pokec.sk súťaž, s názvom: „Uži si Pohodu s Pokecom!“. Cieľom propagačnej súťaže je zvýšiť
u používateľov záujem o službu Plus a podporiť ich lojalitu.  

Do súťaže je možné zapojiť sa v období od 7.6. do 27. 6. 2017 23:59 hod. kliknutím na tlačidlo CHCEM ÍSŤ
NA POHODU, za predpokladu, že súťažiaci  bude mať v momente prihlásenia sa do súťaže na svojom
používateľskom profile aktivovanú službu Plus.

Do žrebovania  budú zaradení všetci  účastníci  súťaže,  ktorí  splnili  podmienky účasti  podľa  týchto
pravidiel. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 28.6.2017 v priestoroch sídla organizátora súťaže za
účasti zamestnancov organizátora. 

6. Podmienky účasti v súťaži: 

Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj  súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže
v nich uvedenými.



Súťaže  sa  môže  zúčastniť  každá  fyzická  osoba,  ktorá  súhlasí  s  podmienkami  súťaže  a je
registrovaným používateľom portálu Pokec.sk (ďalej aj ako “súťažiaci“). Účasťou v súťaži vyjadruje
súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

7. Výhry: 

7.1 Výhrami v súťaži sú: 

- 30 x lístok na letný POHODA festival 2017

8. Výherca:

Výhercom výhry sa stáva súťažiaci, náhodným výberom vyžrebovaný spomedzi všetkých užívateľov
portálu Pokec.sk, ktorí si počas trvania súťaže  aktivovali službu Plus v zmysle pravidiel súťaže. 

Organizátor vyžrebuje celkom  30 (slovom: tridsať) výhercov vecných výhier.

9. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier:

Oboznámenie účastníkov súťaže o získaní výhry prebehne uverejnením mena a priezviska výhercov
na portáli Pokec.sk dňa 28.6.2017, Informácia o výhre bude výhercovi zároveň doručená  cez Rýchlu
Poštu na uvedenom portáli. Každý vyžrebovaný výherca je povinný do troch dní od oznámenia výhry
výhercovi poskytnúť Organizátorovi súťaže svoje kontaktné údaje, ak tak  neurobí  stráca nárok na
výhru.  V prípade,  ak  sa  zásielka  z akýchkoľvek  dôvodov  vráti  organizátorovi  ako  nedoručená,
organizátor  nevykonáva  opätovné  doručovanie  a  výherca  je  oprávnený  prevziať  si  výhru  v sídle
organizátora na vyššie uvedenej  adrese v pracovných dňoch medzi 8:30 - 17:00 hod.  Náklady na
prevzatie výhry znáša výherca. Ak sa organizátorovi nepodarí doručiť výhercovi výhru poštou, resp. ak
si výherca včas neprevezme výhru u organizátora, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká uplynutím
5 dní od oznámenia výhry výhercovi.

10. Odovzdanie výhier náhradnému výhercovi:

10.1 K odovzdaniu výhier náhradnému výhercovi pristúpi organizátor v prípade, ak výherca odmietne
výhru. 

10.2  Organizátor  po  každom  vyžrebovaní  výhercu  pristúpi  rovnako  náhodným  výberom  k
vyžrebovaniu  druhej  (2)  osoby.  Druhú  (2)  vyžrebovanú  osobu  ustanoví  za  náhradného  výhercu
v prvom rade. V prípade, ak výhru odmietne aj náhradný výherca, môže organizátor využiť možnosť
nového žrebovania zo skupiny  všetkých účastníkov súťaže. 

11. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:

Z účasti  na  súťaži  sú  vylúčení  zamestnanci  spoločnosti  Ringier  Axel  Springer  Slovakia,  a.  s.,
Prievozská 14, 821 09 Bratislava a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. 

12. Použitie osobných údajov a prejavov osobnej povahy: 

Zapojením sa do súťaže dáva účastník organizátorovi ako prevádzkovateľovi  dobrovoľne svoj  súhlas
so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v
znení  nesk.  predpisov  v  rozsahu  meno,  priezvisko  a kontaktná  adresa,  na  účely  realizácie  tejto
súťaže, identifikácie výhercu a to na dobu dvoch (2) rokov od konania súťaže. Účastník súťaže  ako
dotknutá osoba zároveň súhlasí s tým, aby organizátor ako prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a
nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov za uvedeným účelom. Takto daný
súhlas  môže  dotknutá  osoba  kedykoľvek  písomne  odvolať.  Organizátor  je  oprávnený  spracúvať
poskytnuté  údaje,  až  kým  súhlas  nebude  odvolaný.  V  prípade,  ak  účastník  súťaže,  ktorý
organizátorovi  poskytol  osobné  údaje,  nesúhlasí  so  spracúvaním  svojich  osobných  údajov,  môže



podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo domáhať sa svojich práv podľa § 28 a nasl.
zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Účastník súťaže zároveň súhlasí, aby v prípade získania výhry jeho osobné údaje v rozsahu meno,
priezvisko, adresa boli spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom súťaže
doručením výhier.

Účastníci  súťaže sa zároveň v  prípade získania výhry zaväzujú poskytnúť  organizátorovi  súhlas s
bezodplatným vyhotovením a zverejnením potrebného množstva fotografií  s  podobizňou  účastníka
(výhercu), resp. s vyhotovením a zverejnením reportáže o výhercovi  na účely prezentácie súťaže a
propagácie organizátora súťaže na webových portáloch prevádzkovaných organizátorom.

13. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže:

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je
možné vymáhať súdnou cestou a nároky súvisiace s výhrami sa riadia podmienkami upravenými v
týchto pravidlách súťaže. Výhercovia nemajú právo uplatňovať si u organizátora nároky z vady výhry
a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry.  V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení nároku na výhru
v zmysle týchto pravidiel, rozhodne o nároku organizátor. 

14. Úprava a zmena pravidiel súťaže: 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť
alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to
aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje
zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže.

15. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto  pravidlá  súťaže  budú  uverejnené  na  internetovej  stránke
https://s.aimg.sk/microsites/css/pohoda-festival/images/pravidla.pdf počnúc  dňom  7.  6.  2017
a odstránené  najneskôr  dvadsať  (20)  dní  po  ukončení  súťaže.  Tieto  pravidlá  súťaže  budú  tiež
k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

16. Daňová povinnosť:

Výhry  z  tejto  propagačnej  súťaže  v  hodnote  nad  350  EUR  (slovom:  tristopäťdesiat  euro)  sú
predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov  a  predmetom  odvodovej  povinnosti  v  zmysle  zákona  č.  580/2004  Z.z.  o  zdravotnom
poistení.  Oslobodené  od  dane  sú  prijaté  výhry  neprevyšujúce  hodnotu  350  EUR  (slovom:
tristopäťdesiat euro). Výhercovia vecných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a
odvodovej  povinnosti,  prípadne  ďalších  povinností  súvisiacich  s  nadobudnutím  výhry,  ktoré  im
vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Organizátor vydá výhercovi doklad o hodnote nepeňažnej výhry. Tento nepeňažný príjem tvorí základ
dane  (čiastkový  základ  dane)  z  príjmov  podľa  §  8  písm.  i)  zákona  o  dani  z  príjmov.  Hodnota
nepeňažnej výhry na uvedenom doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty.

17. Zodpovednosť za škodu:

Organizátor  neposkytuje účastníkom súťaže náhradu nákladov,  ktoré im  vzniknú v súvislosti  s ich
účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za škodu, ktorá účastníkovi vznikla v súvislosti s
nesprávnymi  údajmi poskytnutými  účastníkom alebo  v  súvislosti  s  neuplatnením,  nevyzdvihnutím,
neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. 

Organizátor  nezodpovedá  za  služby  poskytovateľov  telekomunikačných  služieb,  za  prepravné  a
doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo priamo neposkytuje v súvislosti
so súťažou.  



18. Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust.  § 3 ods.5 zákona
č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave, 5. 6. 2017

 Za Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. :

________________________________

Milan Dubec, predseda predstavenstva

________________________________

Peter Hollý, predseda predstavenstva


