ŠTATÚT
k súťaži o wellness pobyt
(úplné znenie)
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá 5. ročníka súťaže s názvom „Súťaž o wellness pobyt“. Tento
štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

1.

I.
ÚČEL SÚŤAŽE
Účelom súťaže „Súťaž o wellness pobyt“ (ďalej len „súťaž“) je podpora a propagácia 5. ročníka
partnerského programu SPP a Nadácie SPP s názvom „SPPoločne“ (ďalej len „Program“), ako aj
produktu „TOP ENERGIE“ (ďalej len „Produkt “). Program je zameraný na podporu projektov z oblasti
regionálneho a komunitného rozvoja, na podporu rozvoja miestnych komunít a konkrétnych lokalít,
s cieľom zlepšiť kvalitu života v nich. Kalkulačka úspor (ďalej len „Kalkulačka“) je nástroj na pohodlné
porovnanie cien energií a výpočet výšky ušetrených ročných nákladov pri využívaní Produktu.

2.

Súťaž je určená pre každú fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky, ktorá sa zúčastní elektronického verejného hlasovania za projekty Programu
po využití Kalkulačky prostredníctvom www.sppolocne.sk (ďalej len „súťažiaci“), s výnimkou osôb
uvedených v čl. IV bod 2 tohto štatútu.

3.

Súťažiaci môže poslať jeden alebo tri hlasy, ktorými podporí projekty v rámci dvoch kategórií
Programu, a tým ovplyvní ich poradie v rámci Programu, ako aj možnosť získať finančný príspevok na
ich realizáciu.

4.

Súťažiaci môže poslať v rámci každej kategórie Programu jeden alebo tri hlasy, za vybraný projekt
z kategórie SPPoločne pre ľudí alebo za vybraný projekt z kategórie SPPoločne pre domovinu
v rámci Slovenska.

5.

Súťaž sa realizuje len na území Slovenskej republiky.

II.
ORGANIZÁTOR A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
1.

Organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, IČO: 35 815 256, IČ DPH: SK2020259802, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo 2749/B (ďalej len „organizátor“ alebo „SPP“).

2.

Partnerom súťaže je Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 31 818 625, nie je platca
DPH, nezisková organizácia zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR pod č. 203/NA-2002/689 (ďalej
len „partner súťaže“).

3.

Súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť Zaraguza, s.r.o., Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, IČO:
44 399 022, IČ DPH: SK2022713715, spoločnosť s ručením obmedzením zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 55094/B (ďalej len „technický
zabezpečovateľ“).
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III.
TERMÍNY
1.

Súťaž prebieha v rovnakom čase ako elektronické verejné hlasovanie za projekty Programu. Začiatok
súťaže je 12. 9. 2016 a koniec 3. 10. 2016.

2.

Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční každý utorok elektronicky náhodným výberom za prítomnosti
zástupcu technického zabezpečovateľa. Do každého kola žrebovania budú vždy zaradené len hlasy,
zaslané do súťaže, po využití Kalkulačky súťažiacim prostredníctvom www.sppolocne.sk, okrem
tých, ktoré už boli vyžrebované (získali výhru).

3.

Všetci výhercovia budú telefonicky (3x) alebo cez SMS (1x) kontaktovaní organizátorom súťaže na
číslo, ktorým sa zaregistrovali do súťaže najneskôr do 7 dní po ich vyžrebovaní za účelom získania
mena a ďalších údajov na ich zverejnenie na www.sppolocne.sk a facebookovej stránke SPPoločne. Ak
sa nepodarí výhercu skontaktovať do 7 dní od žrebovania, tak v druhom týždni žrebovania organizátor
súťaže bude výhercov kontaktovať telefonicky (2x) a cez SMS (1x) na číslo, ktorým sa zaregistrovali do
súťaže. Ak sa nepodarí s výhercom skontaktovať žiadnym spôsobom ani do 14 dní od žrebovania, tak
v treťom týždni od žrebovania organizátor bude výhercov súťaže kontaktovať už len telefonicky na číslo,
ktorým sa zaregistrovali do súťaže.

4.

Výsledky žrebovania a výhercovia súťaže budú uverejňované priebežne na webovej stránke
www.sppolocne.sk a facebookovej stránke SPPoločne, od 20. 9. do 14. 10. 2016.
IV.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len po využití Kalkulačky prostredníctvom www.sppolocne.sk
a hlasovania za projekt v rámci príslušnej kategórie Programu na webovej stránke www.sppolocne.sk.
Podmienky hlasovania a súťaže sú ďalej nasledovné:

1.

a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.

i.

Jeden súťažiaci v rámci územia Slovenskej republiky môže poslať jeden alebo tri hlasy vybranému
projektu z ktorejkoľvek kategórie „SPPoločne pre ľudí“ alebo „SPPoločne pre domovinu“.
Súťažiaci si vyberie konkrétny projekt zo zoznamu 240 projektov zaradených do verejného online
hlasovania a klikne na možnosť HLASUJ ZA PROJEKT.
Vo formulári na hlasovanie vyplní do okna „Mobilné číslo“ svoje mobilné číslo a klikne na Získať kód.
Obratom dostane nespoplatnenú SMS s prideleným overovacím kódom s dobou platnosti 24 h.
Tento kód vyplní do okna „Overovací kód“ a klikne na možnosť HLASOVAŤ ZA PROJEKT. Obratom
dostane poďakovanie za svoj odovzdaný hlas s možnosťou prideliť svojmu favoritovi ďalšie 2 hlasy
navyše. Ak sa rozhodne ich prideliť, tak hlasujúci vyplní v okne „Meno a priezvisko“ svoje krstné
meno, priezvisko a v ďalšom okne e-mail a poskytne svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
a so zasielaním marketingovej komunikácie organizátora súťaže - spoločnosti SPP. Klikne na
možnosť ZÍSKAJ 2 BONUSOVÉ HLASY.
Na zadaný e-mail mu bude odoslaný vygenerovaný odkaz, na ktorý súťažiaci klikne a automaticky
budú pripočítané zvyšné 2 hlasy pre vybraný projekt. Na web stránke sa mu objaví poďakovanie za
tieto 2 pridelené hlasy a možnosť súťažiť o wellness pobyt vďaka využitiu Kalkulačky.
V Kalkulačke si vyplní všetky povinné polia: Distribučná oblasť, Typ produktu, Účel využitia a svoju
mesačnú platbu a klikne na Zistiť výšku úspory a súťažiť.
Obratom sa objaví výška ročnej úspory vďaka SPP a automaticky je zaradený do súťaže.
V prípade podozrenia z porušenia podmienok súťaže má organizátor súťaže právo požadovať od
súťažiaceho, ktorého sa podozrenie týka, preukázať svoju identitu, aby si overil, že za každým
odoslaným hlasom v príslušnom projekte je iný reálny súťažiaci. Pokiaľ súťažiaci svoju identitu
nepreukáže hodnoverným spôsobom, alebo ak sa preukáže, že súťažiaci poslal do súťaže viac ako
tri hlasy, všetky jeho hlasy budú vyradené z hlasovania a zo súťaže.
Každý súťažiaci, ktorý chce byť zaradený do žrebovania sa musí zúčastniť hlasovania.

2.

Zamestnanci technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho
zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

3.

Technický zabezpečovateľ súťaže zbiera hlasy a vyhodnocuje hlasovanie. Všetci súťažiaci, ktorí splnia
vyššie uvedené podmienky uvedené v tomto štatúte, budú zaradení do žrebovania o šesť (6) cien.

4.

Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii aj na webovej adrese www.sppolocne.sk
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V.
VÝHRA
1.

Výhrou sa rozumie: 6x wellness pobyt s raňajkami v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku, každý
pobyt pre 2 osoby. Výherca strávi 3 - dňový (3 dni a 2 noci) pobyt v kaštieli Grand Castle, v celkovej
hodnote 231,75 Eur bez DPH (278,10 Eur je cena vrátane DPH).

2.

Výhru získajú celkovo šiesti (6) vyžrebovaní súťažiaci, ktorí splnia pravidlá súťaže a budú vyžrebovaní
zo všetkých súťažiacich, ktorí hlasovali od 12. 9. do 3. 10. 2016 v súlade s podmienkami súťaže,
uvedenými v tomto štatúte.
VI.
SPÔSOB ODOVZDÁVANIA A PREVZATIA VÝHRY

1.

Mená (v tvare: krstné meno a priezvisko) výhercov ceny s adresou ich trvalého pobytu (iba mesto alebo
obec) budú zverejnené priebežne počas celej súťaže na web stránke www.sppolocne.sk
a facebookovej stránke SPPoločne, od 20. 9. do 14. 10. 2016 (tri žrebovania). Šesť cien bude výhercom
odovzdaných individuálne organizátorom súťaže, pričom si s ním dohodnú termín a spôsob ich
prevzatia. Absolvovanie (vyčerpanie) ceny je možné zrealizovať najneskôr do 20. 12. 2016, v termíne,
ktorý si výherca dohodne na recepcii Grand Castle v Liptovskom Hrádku.

2.

Výherca prevzatím ceny udeľuje organizátorovi výslovný súhlas s tým, že organizátor je oprávnený za
účelom propagácie súťaže, použiť bezplatne meno, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv výhercu,
vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy výhercu a ďalej ich
uverejňovať a šíriť v interných informačných prostriedkoch organizátora, a to výhradne v súvislosti
so súťažou, bez nároku na odmenu.

3.

Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať všetkým výhercom do 21 dní po ukončení posledného kola
žrebovania (4. 10. 2016), resp. niektorý výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, organizátor
súťaže si vyhradzuje právo túto cenu odovzdať ďalšiemu z výhercov, ktorý bude vyžrebovaný
dodatočne, najneskôr do 10 dní po uplynutí lehoty určenej na odovzdanie výhier všetkým výhercom
v zmysle tohto bodu.
VII.
SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE

Informácie o súťaži budú verejnosti poskytnuté na web stránke www.sppolocne.sk. Štatút súťaže
a výhercovia súťaže budú uverejnení takisto na stránke www.sppolocne.sk.
VIII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚŤAŽE
1.

Organizátor súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže,
ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, takisto meniť podmienky štatútu počas súťaže.

2.

Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas na použitie
a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely organizátora
spojené so súťažou. Ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom používanie osobných údajov účastníkov
súťaže organizátorom bude výhradne v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. Z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň účastník súťaže v prípade výhry súhlasí, aby
organizátor poskytol jeho osobné údaje partnerovi súťaže.

3.

Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou
v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

4.

Všetky výhry v súťaži v hodnote do 350,- EUR (slovom tristopäťdesiat eur) sú oslobodené od dane
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5.

Organizátor si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého súťažiaceho, ktorý by konal v rozpore
s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať cenu podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, či ktorý
by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno organizátora.

6.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu
požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor a že nie sú
oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenou a jej využitím.
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7.

Organizátor si pred odovzdaním ceny vyhradzuje právo vyzvať výhercu na preukázanie skutočnosti, že
je osobou, ktorá bola vyžrebovaná.

8.

Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu alebo ju započítať s inými pohľadávkami iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase organizátora súťaže.

9.

Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek
nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

10. Na výhry nevzniká právny nárok.
11. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
12. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani
prostredníctvom súdu.
IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Tento štatút je odsúhlasený organizátorom súťaže. Tento štatút môže byť zmenený len organizátorom
jedine formou písomných dodatkov.

2.

Tento Štatút je podpísaný v troch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre organizátora súťaže,
technického zabezpečovateľa a pre partnera súťaže.

3.

Každý súťažiaci je oprávnený v sídle organizátora nahliadnuť do tohto štatútu.

V Bratislave 05. 09. 2016
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