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Pravidlá súťaže
1.) Organizátor Súťaže
1. Organizátorom Súťaže je občianske združenie Slovenský paralympijský výbor so sídlom
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava, IČO 31 745 661, DIČ 2020870643, Zápis: Evidencia
občianskych združení MV SR, reg. č. VVS/1-900/90-10318 (ďalej len ako „Organizátor“).
2.) Trvanie Súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1.10.2020 do 22.11.2020 vrátane.
2.) Podmienky Súťaže
1. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorého meno bude uvedené v
komentári pod súťažným príspevkom na Facebook profile Slovenského paralympijského
výboru, alebo v komentári pod súťažným príspevkom na Instagram profile účinkujúcich danej
súťaže.
2. Organizátor vyžrebuje 30 víťazov.
3. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so
znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.
Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté
počas Súťaže.
4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
5. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky
účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
4.) Žrebovanie
1. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa
zapojili do Súťaže a splnili všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Pravidlami
súťaže. Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Organizátora v
sídle spoločnosti Slovenský paralympijský výbor so sídlom Benediktiho 5, 811 05 Bratislava.
2. Vyhodnotenie súťaže prebehne celkom 1 krát, a to v termíne 25.11. 2020, pričom sa
vyžrebuje 30 výhercov výhier a 30 náhradníkov. O výsledku žrebovania spíše Organizátor
zápisnicu o žrebovaní, v ktorej bude uvedený predmet výhry, mená výhercov a ich
náhradníkov.
5.) Výhra
1. Organizátor v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:
a) Kvíz ku chodníku slávy: 3 x Parádny balíček, ktorý obsahuje detské športové vrecko,
detskú šiltovku, multifunkčný šál, cestovnú spoločenskú hru, 8 GB USB kľúč, cestovné
balenie farbičiek, med a blok na poznámky.
b) Športové výzvy (spolu 3 výzvy): 3 x Parádny balíček ku každej výzve, ktorý obsahuje
detské športové vrecko, detskú šiltovku, multifunkčný šál, cestovnú spoločenskú hru, 8
GB USB kľúč, cestovné balenie farbičiek, med a blok na poznámky.

c) Hudobný workshop: 3 x Parádny balíček ku každej výzve, ktorý obsahuje detské športové
vrecko, detskú šiltovku, multifunkčný šál, cestovnú spoločenskú hru, 8 GB USB kľúč,
cestovné balenie farbičiek, med a blok na poznámky.
d) Tanečný workshop: 3 x Parádny balíček ku každej výzve, ktorý obsahuje detské športové
vrecko, detskú šiltovku, multifunkčný šál, cestovnú spoločenskú hru, 8 GB USB kľúč,
cestovné balenie farbičiek, med a blok na poznámky.
e) Nakreslite nám Svet bez bariér – Divadlo Agapé: 3 x Parádny balíček ku každej výzve,
ktorý obsahuje detské športové vrecko, detskú šiltovku, multifunkčný šál, cestovnú
spoločenskú hru, 8 GB USB kľúč, cestovné balenie farbičiek, med a blok na poznámky.
f) Kvíz o včeličkách: 3 x balíček z včelích produktov, ktoré obsahujú 200g kvetový med od
Heleny Prokovej, mydielko – citrónová verbena a prírodný balzam s nechtíkom
lekárskym.
g) Volajú ma aj Bellabka: 3 x Bellabkina knižka „Volajú ma aj Bellabka“ s pesničkami na CD
h) Kvíz o energiách: 3 x Balíček SPP, ktorý obsahuje 1 ks bezdrôtová myš, 1 ks bezdrôtová
nabíjačka na mobil, 1 ks šatka na behanie, 1 ks šnúrka na krk , 1 ks USB kľúč 16 GB
2. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Organizátor. Účastník na základe oznámenia o výhre
poskytne najneskôr do 4 pracovných dní po oznámení všetky požadované údaje (meno,
priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo) potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak
výherca neoznámi kontaktné údaje za účelom odovzdania výhry a to najneskôr do štyroch
pracovných dní od oznámenia o výhre, stráca nárok na výhru a Organizátor je oprávnený
v súlade s Pravidlami súťaže odovzdať výhru následníkovi vyžrebovanému v 1. poradí.
3. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo
výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá
náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude
súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z
podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
4. Výhra bude výhercovi súťaže zaslaná poštou Organizátorom do 30 dní od žrebovania alebo si
výhru môže výherca vyzdvihnúť v dohodnutom termíne v sídle Slovenského paralympijského
výboru, Sídlo: Benediktiho 5, 811 05 Bratislava.
6.) Účastníci Súťaže
1. Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba s trvalým
pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky
účasti v Súťaži podľa pravidiel.
7.) Oznámenie výhry
1. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec BAJAN company s.r.o. alebo
poverený zástupca v priebehu 5 pracovných dní od termínu žrebovania. Výherca bude
informovaný o výhre prostredníctvom fb správy, prípadne iných kontaktov uvedených v fb
profile výhercu.
2. Organizátor má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel
Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. Cenu nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili,
aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s
nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa
týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník.

8.) Osobné údaje
1. Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje môžu byť
použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Organizátora.
Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou
formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na
informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania,
právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe
bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na
marketingové účely.
2. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený s použitím
automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných
prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných
údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži
Organizátorovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a
použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a
zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných
Organizátorom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len
„Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu
na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich
prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže
udeľuje Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného
obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.
9.) Osobitné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania
ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia
žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu
pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
3. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou
peňažnej alebo inej kompenzácie.
4. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
5. Ustanovenia týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.
6. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito
Pravidlami.
7. Organizátor vydáva tieto Pravidlá Súťaže. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

V Bratislave, dňa 30.09.2020

