
 

 

 

 PODMIENKY SÚŤAŽE O LÍSTKY NA MS V HOKEJI 2019 
 
 

1.Organizátorom súťaže je Elektra reklama s.r.o., so sídlom: Bardejovská 2041/18, 080 06 

Prešov,  Ľubotice – Šarišské Lúky, IČO: 36 454 745, DIČ: 2020006516, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, Oddiel sr., vložka číslo: 11099/P, tel.: 051/ 74 80 777, email: 

elektra@elektra.sk (ďalej len „organizátor“). 

 

2.Cieľom súťaže je marketingová propagácia firmy Elektra reklama s.r.o.. 

 

3.Súťaž prebieha od 01.04.2019 do 17.05.2019.  

 

4.Súťaž prebieha na predajni organizátora. Výhry sú nasledovné: 

1.cena : 2 lístky na MS v hokeji 2019 na štvrťfinálový zápas v Steel Aréne v Košiciach  

2.cena : Biely hokejový dres slovenskej reprezentácie (možnosť doplniť na dres vlastné meno) 

3.cena : Šál a čiapka so slovenským štátnym znakom 

4.cena : Tričko a šnúrka na krk s logom slovenskej reprezentácie 

5.cena : Mini dres a kľúčenka s logom slovenskej reprezentácie 

 

5.Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá splní nasledovné podmienky:  

a. dosiahla minimálne 18 rokov veku, 

b. nakúpi v predajni alebo na internetovom obchode organizátora za minimálne 250 EUR s DPH 

v čase konania súťaže (platí pre fyzické osoby). Nakúpi u organizátora za minimálne 2000 EUR s 

DPH (platí pre podnikateľov).  

c. vyplní zlosovací lístok. 

 

6.Súťažiaci, ktorý splnil podmienky podľa bodu 5 týchto súťažných podmienok, je zaradený do 

žrebovania o výhru podľa bodu 4. Žrebovanie sa uskutoční dňa 17.05.2019. Organizátor súťaže 

upovedomí výhercu v deň žrebovania telefonicky a informuje ho o spôsobe odovzdania výhry.  

V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený 

vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom 

skontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré mu výherca poskytol, stráca výherca  



 

 

 

nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho. Výhru nie je 

možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie. 

 

7. Sumy nákupov jednej osoby sa môžu sčítavať a za každú naplnenú podmienku podľa bodu 5, 

písm. b máte možnosť sa opätovne zaradiť do zlosovania. Výhru nie je možné vymeniť za 

hotovosť alebo iné plnenie.  

 

8.Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje 

súťažiacich v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa spracúvané 

organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Kontakt na zodpovednú osobu je na adresu 

organizátora súťaže. V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich 

uchovávané iba po dobu 1 mesiaca. Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup 

k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo 

obmedzenie spracúvania, a tiež právo na prenosnosť údajov.  

 

9.Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a ich rodinní príslušníci. 

 

10.Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, 

porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. 

 

11.Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predčasne 

ukončiť. Každá zmena súťažných podmienok je účinná zverejnením priamo v súťažných 

podmienkach. 

 

12.Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich 

v plnom rozsahu dodržiavať. 

 


