Pravidlá reklamnej súťaže s názvom "Povzbudiš"
Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom "Povzbudiš" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť Slovenské
pramene a žriedla, a.s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L (ďalej len „Usporiadateľ“).
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá").
Trvanie Súťaže
Súťaž prebieha od 14.4.2017 do 22.5.2017.
Účastníci Súťaže
Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len
„Účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, Usporiadateľa ani osoby, ktoré sú vo vzťahu
k Usporiadateľovi v obchodnom vzťahu. Účastník sa do Súťaže môže zapojiť iba raz.
Podmienky účasti v Súťaži a hlasovanie
Účastník sa zúčastní v Súťaži tým, že:
a) na internetovej stránke www.povzbudis.sk sa zaregistruje ako Účastník prostredníctvom svojho
účtu na internetovej stránke www.facebook.com alebo prostredníctvom uvedenia prihlasovacieho mena a emailovej adresy, pričom pri registrácii prostredníctvom prihlasovacieho mena uvedie v príslušných poliach
svoje údaje v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko.
b) po registrácii zahlasuje za ním zvolenú obec s futbalovým klubom
Z každého účtu na internetovej stránke www.facebook.com, alebo z platnej e-mailovej adresy je
možné hlasovať len za jednu obec s futbalovým klubom.
Obec s futbalovým klubom sa v Súťaži zúčastní tým, že si prevezme od usporiadateľa výhru, ak sa
stala výhercom v Súťaži. Zúčastnením sa v Súťaži Účastník a obec s futbalovým klubom, ktorý sa stal
výhercom v Súťaži, vyjadruje zároveň svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa nimi riadiť.
Hlasy pre prvých 10 obcí s futbalovými klubmi sa budú priebežne kontrolovať a hlasy zo zjavne
podvodných alebo fiktívnych účtov na internetovej stránke www.facebook.com alebo e-mailových adries
nebudú započítané. Kontrola odovzdaných hlasov bude realizovaná 1x týždenne a počas posledného týždňa
Súťaže denne počas pracovných dní. Odrátanie takýchto hlasov môže spôsobiť zmenu poradia víťazov.
Každý Účastník sa môže do Súťaže zapojiť a hlasovať len raz. Každá obec s futbalovým klubom sa
môže stať výhercom v Súťaži len raz.
Výherca Súťaže
Výhercami v Súťaži sa môžu stať len obce s futbalovými klubmi (registrovanými na matrike
Slovenského futbalového zväzu s právom štartovať v súťažnom ročníku 2016/2017 v niektorej zo súťaží,
ktoré spadajú pod organizáciu Slovenského futbalového zväzu, Bratislavského futbalového zväzu,

!1

Západoslovenského futbalového zväzu, Stredoslovenského futbalového zväzu alebo Východoslovenského
futbalové zväzu a ich podzväzov), ktoré sú uvedené v zozname na internetovej stránke www.povzbudis.sk.
Výhercami v Súťaži sa nemôžu stať obce s futbalovými klubmi, ktoré majú právo štartovať v súťažnom
ročníku 2016/2017 vo Fortuna lige (1. liga) alebo v DOXXbet lige (2 liga).
V prípade, ak obec s futbalovým klubom nebude uvedená vo vyššie uvedenom zozname na
internetovej stránke www.povzbudis.sk je možné počas trvania Súťaže požiadať o pridanie obce s futbalovým
klubom do zoznamu súťažiacich futbalových klubov prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej
stránke www.povzbudis.sk.
Žiadosti o pridanie obce s futbalovým klubom do zoznamu súťažiacich futbalových klubov prijaté v
daný deň do 17.00 hod. budú preverené do nasledujúceho pracovného dňa a v prípade kladného
vyhodnotenia, budú pridané do zoznamu súťažných futbalových klubov. Obec s futbalovým klubom sa do
Súťaže môže zapojiť iba raz.
Víťazmi Súťaže sa stanú tie obce s futbalovými klubmi, ktoré získajú od hlasujúcich Účastníkov
najvyššie percento hlasov. Najvyššie percento získaných hlasov jednotlivých obcí s futbalovými klubmi sa určí
na základe pomeru hlasov Účastníkov, ktoré boli odovzdané jednotlivej obci s futbalovým klubom k
celkovému počtu obyvateľov tejto obce s futbalovým klubom. V prípade, ak v jednej obci pôsobí viacero
futbalových klubov, celkový počet obyvateľov obce (ktorý bude predstavovať 100 % jej obyvateľov) sa rozdelí
počtom futbalových klubov.
Napríklad: Ak obec s futbalovým klubom má 1 000 obyvateľov, pričom za túto obec s futbalovým klubom zahlasuje 1 000
Účastníkov Súťaže, získa táto obec s futbalovým klubom 100 % hlasov. V prípade, ak za vyššie uvedenú obec s futbalovým klubom
zahlasuje 1 100 Účastníkov Súťaže, získa táto obec s futbalovým klubom 110% hlasov. V prípade, ak by vo vyššie uvedenej obci
pôsobili dva futbalové kluby, pričom za futbalový klub „A“ by zahlasovalo 500 Účastníkov Súťaže a za futbalový klub „B“ by
zahlasovalo 250 Účastníkov Súťaže, získa futbalový klub „A“ 100 % hlasov a futbalový klub „B“ 50 % hlasov.

V Súťaži vyhráva prvých 10 obcí s futbalovými klubmi, ktoré počas doby trvania tejto Súťaže získajú
od hlasujúcich Účastníkov najvyššie percento hlasov. V sporných prípadoch si Usporiadateľ vyhradzuje právo
rozhodnúť s konečnou platnosťou.
Účastník berie na vedomie, že sa nemôže stať výhercom v Súťaži.
Usporiadateľ uverejní výsledky Súťaže a zoznam obcí s futbalovými klubmi, ktoré sa stali výhercami
v Súťaži na internetovej stránke www.povzbudis.sk.
Výhry v Súťaži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výhrami v Súťaži sú:
cena: Autobusový zájazd pre 15 ľudí na zápas AC Miláno alebo Bayern Mníchov v sezóne 2017/2018, od
CK Futbaltour
cena: Svetelná tabuľa v rozmeroch 1600x1000x30 mm s diaľkovým ovládačom s dosahom do 150 m.
cena: Doprava na zápas originálnym autobusom FC Barcelona. Autobus bude pre výherný futbalový klub
k dispozícii na 1 celý deň aj so šoférom a s pohonnými hmotami.
cena: Sada futbalových dresov Nike pre 19 hráčov (2x brankár, 17x hráč v poli) s logom víťazného
futbalového klubu
cena: Set športového oblečenia pre 19 hráčov s ľubovoľnou potlačou víťazného futbalového klubu
cena: Sada futbalových lôpt Nike Ordem (2 ks oficiálnych zápasových lôpt Premier League + 5 ks
oficiálnych tréningových lôpt Premier League)
cena: Set futbalových lôpt Nike (2 ks oficiálnych zápasových lôpt Premier league + 5 ks oficiálnych
tréningových lôpt Premier league)
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8. cena: Set futbalových lôpt Nike (2 ks oficiálnych zápasových lôpt Premier league + 5 ks oficiálnych
tréningových lôpt Premier league)
9. cena: Pitný režim - 504 fliaš 1,5 l minerálnej vody Budiš
10. cena: Pitný režim - 504 fliaš 1,5 l minerálnej vody Budiš
(ďalej len „výhra“).
Doručovanie výhier
Usporiadateľ bude výhru doručovať osobne alebo prostredníctvom poštového podniku obci
s futbalovým klubom, ktorá sa stala výhercom podľa týchto Pravidiel, a to na adresu obecného úradu obce
s futbalovým klubom alebo priamo na adresu futbalového klubu alebo na inú adresu, ktorú obec s futbalovým
klubom oznámi Usporiadateľovi. V prípade, ak si obec s futbalovým klubom, ktorá sa stala výhercom, výhru
riadne a včas neprevezme alebo ju prevziať odmietne, nárok na výhru jej zaniká a na jej miesto nastúpi obec
s futbalovým klubom, ktorá v Súťaži získala po nej najvyššie percento hlasov Účastníkov.
Osobné údaje
Zapojením sa do Súťaže Účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na
dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica
a číslo, obec, PSČ) na účely zabezpečenia riadneho priebehu Súťaže, pričom s osobnými údajmi Účastníka
bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu
osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov
kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý Účastník
zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich
osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zodpovednosť usporiadateľa
Na výhru obci s futbalovým klubom nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1
Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na obec s futbalovým klubom, ktorá sa stala výhercom,
okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody
vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.
Výhry a daň z príjmov
Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov právnických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto
zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením.
Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.
Záverečné ustanovenia
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Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na
zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj na zmenu vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu
pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Účastníci Súťaže a obce s futbalovými klubmi sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na internetovej
stránke www.povzbudis.sk.
Prípadne námietky k priebehu Súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu
uvedenú v týchto Pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Na námietky podané po
tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.
Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.4.2017.
V Bratislave dňa 12.4.2017.
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
038 23 Dubové
IČO: 36396591
DIČ: 2020117528, IČ-DPH: SK2020117528
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka
č. 10284/L
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