ŠTATÚT
súťaže „Kids & Senior Tour Trenčianske Teplice 2022“
Štatút súťaže „Kids & Senior Tour Trenčianske Teplice 2022“ ( ď a l e j len
„Štatút“) upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri jej realizácii a
vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov súťaže. Tento Štatút
je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže. Tento Štatút môže
byť zmenený len formou písomných očíslovaných dodatkov k tomuto Štatútu, ktoré budú
zverejnené rovnakým spôsobom ako tento Štatút.
1. Vyhlasovateľ súťaže
1.1. Súťaž vyhlasuje spoločnosť Kristoff s.r.o., Nádražná 1830/10, 914 51 Trenčianske
Teplice, IČO: 52 018 491, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 37290/R (ďalej len „Vyhlasovateľ“)
2. Trvanie súťaže
2.1. Súťaž sa uskutoční od. 01.06.2022 do 30.09.2022 20:00 hod.
3. Podmienky účasti v súťaži
3.1. Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby staršie ako 60 rokov a deti nie staršie
ako 15 rokov so súhlasom ich zákonného zástupcu.
3.2. Úlohou súťažiacich bude pomocou nápovedy v súťažnom kupóne nájsť v rámci
jedného kalendárneho mesiaca 7 súťažných značiek umiestnených na 7 známych
lokalitách v meste Trenčianske Teplice a zapísať do súťažného kupónu číslo
príslušnej značky.
3.3. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je v období trvania súťaže odovzdanie úplne a
správne vyplneného súťažného kupónu do boxu na odovzdanie. Súťažné
kupóny, ako aj odovzdávacie boxy budú umiestnené u partnerov súťaže, ktorých
zoznam je zverejnený na www.podnaturu.com .
3.4. Do súťaže budú zaradené len tie súťažné kupóny, ktoré budú vyplnené úplne,
správne, a ktoré budú obsahovať kontaktné údaje súťažiaceho.
3.5. Súťažiaci sa môžu do súťaže zapájať aj opakovane – maximálne však 1x počas
každého kalendárneho mesiaca trvania súťaže. (Tj. maximálny počet účastí počas
obdobia trvania súťaže je 4x). Každý kalendárny mesiac v období trvania súťaže
budú čísla súťažných značiek zmenené.
4. Kategórie súťaže
4.1. Súťaž je rozdelená na 2 kategórie:
a) Kids – deti nie staršie ako 15 rokov
b) Senior – osoby staršie ako 60 rokov
4.2. Súťažiaci budú zaradení do príslušnej kategórie podľa údajov na hracom kupóne.
Právo konečného rozhodnutia o zaradení do príslušnej kategórie si vyhradzuje
Vyhlasovateľ súťaže.

5. Výhra v súťaži
5.1. Po skončení každého kalendárneho mesiaca v rámci trvania súťaže Vyhlasovateľ
spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže do 10 dní vyžrebuje v
každej kategórii 7 výhercov.
5.2. Podľa údajov uvedených na hracom kupóne budú výhercovia kontaktovaní
telefonicky alebo e-mailom.
5.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo prispôsobiť charakter výhry veku výhercu.
5.4. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
5.5. Výherca má právo odmietnuť výhru bez nároku na náhradu. Odmietnutie výhry nie
je možné vziať späť.
5.6. Spôsob odovzdania výhry bude dohodnutý medzi Vyhlasovateľom a výhercom. Ak
však medzi Vyhlasovateľom a výhercami nebude dohodnuté inak, prevzatie výhry sa
uskutoční v sídle Vyhlasovateľa. Výhry ktoré si výhercovia neprevezmú do 30 dní od
zverejnenia výsledkov súťaže prepadnú v prospech Vyhlasovateľa súťaže.
5.7. Výherca je povinný na požiadanie preukázať Vyhlasovateľovi svoju totožnost, a to
na účely realizácie práv a/alebo plnenia povinností podľa tohto štatútu súťaže,
pričom v prípade súťažiacich osôb mladších ako 15 rokov sa táto povinnosť
primerane vzťahuje aj na ich zákonného zástupcu. Vyhlasovateľ súťaže si
vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu
na výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto Štatútu súťaže.
5.8. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje
poskytnuté súťažiacim. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim poskytnuté
nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté
kontaktné údaje súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť
súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
5.9. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Výhra je neprenosná. Na výhru v
súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom
súdu. Vyhlasovateľ neuhradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v
súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody
vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa,
resp. nevyužitím výhry.
5.10. Výhry v tejto súťaži podliehajú daňovým a odvodovým povinnostiam v zmysle
platných právny predpisov Slovenskej republiky. Vyhlasovateľ nezodpovedá za
plnenie prípadných daňových a odvodových povinností súťažiacich a úhradu
prípadnej dane odvodov vyplývajúcej z výhry podľa príslušných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
6. Osobné údaje
6.1. Vyplnením súťažného kupónu a jeho odovzdaním do odovzdávacieho boxu
súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca dáva vyhlasovateľovi súhlas so
spracovaním osobných údajov, ktoré súťažiaci Vyhlasovateľovi poskytol, v súlade
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

6.2. Odovzdaním vyplnenej prihlášky do súťaže dáva súťažiaci pre prípad výhry v
súťaži Vyhlasovateľovi súhlas so zverejnením jeho fotografií z preberania výhry na
sociálnych sieťach Facebook – v skupine „Trenčianske Teplice aktuálne“ a
Instagram – profil „trenciansketeplice_aktualne“, ako aj na propagačných
materiáloch Vyhlasovateľa pri ďalších súťažiacich a akciách podobného
charakteru. Právnym základom spracovania fotografií súťažiacich Vyhlasovateľom
je v podľa
§ 13 ods. 1 písm. a) a f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas
dotknutej osoby a zároveň oprávnený záujem Vyhlasovateľa.
7. Záverečné ustanovenia
7.1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa
súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených
prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť,
zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej Štatút.
7.2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu,
najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania
výhier v rozpore s podmienkami súťaže alebo dobrými mravmi, zneužívania
mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo
výhercovi výhru neposkytnúť v prípade ak skôr, ako došlo k odovzdaniu výhry
vyšlo najavo, že neboli splnené podmienky pre zapojenie súťažiaceho do súťaže
alebo že neboli splnené podmienky súťaže.
7.3. Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody poprípade ujmy na
zdraví súťažiacich počas súťaže.
7.4. Tieto tento štatút je účinný dňom zverejnenia na webovom sídle Vyhlasovateľa:
www.podnaturu.com

