
Súťažný poriadok k súťaži „Zima s vôňou hyacintov“ 

(„ďalej len súťažný poriadok“)  

Prevádzkovateľ súťaže  

RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47834803, DIČ: 

2024122914, IČ DPH: SK2024122914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, oddiel: Sro, vložka číslo 99975/B. (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“)  

Podmienky súťaže  

1. Súťaž „Zima s vôňou tulipánov“ je jednorazová propagačná súťaž (ďalej len „súťaž”) vyhlásená 

prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, fyzické osoby - podnikateľov a 

právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len „účastník“ alebo 

„účastníci“) a majú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.  

2. Súťaž trvá v období od 27.11.2020 do 29.11.2020. 

3. Súťaž prebieha na oficiálnej Facebook stránke prevádzkovateľa súťaže. Do súťaže bude zapojený 

každý užívateľ sociálnej siete Facebook, ktorý v období trvania súťaže v súťažnom príspevku klikne na 

možnosť „Páči sa mi to“. 

3. Predmetom súťaže je 1 ks balenia cibuliek hyacintov s pestovateľskou vázou „hyacint“.   

Výhry, žrebovania a vyrozumenia výhercov  

1. Na základe náhodného žrebovania bude určený 1 výherca a 1 náhradník. Oboznámenie výhercu 

súťaže o získaní výhry prebieha kontaktovaním prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti 

Facebook. Spôsob a termín odovzdania výhry prevádzkovateľ súťaže dohodne s výhercom. Ak 

výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa jej, odoprie súhlas, resp. nesplní inú 

podmienku podľa pravidiel súťaže, cena prepadáva v prospech vyžrebovaného náhradníka. 

2. V prípade, že sa nebude možné s výhercom spojiť do 10-tich kalendárnych dní od jeho 

kontaktovania, výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadáva v prospech vyžrebovaného 

náhradníka.   

3. Žrebovanie výhier sa uskutoční v priestoroch prevádzkovateľa súťaže bez prítomnosti notára.  

4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci prevádzkovateľa súťaže. Ak sa preukáže, že výherca 

súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech 

vyžrebovaného náhradníka. 

5. Výherca nemá voči prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej 

hodnoty v inej forme.   

Záverečné ustanovenia  

1. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže počas jej 

priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.   



2. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Prevádzkovateľ 

súťaže nespracúva osobné údaje súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi 

súťažiacich sa bude riadiť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, zákonom č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

3. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť 

Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto 

záväzky ani nevznikajú. Prevádzkovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom 

sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. 

4. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom súťaže a 

účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. 

 

V Bratislave dňa 27.11.2020 

 


