Vyhlásenie a pravidlá súťaže
„ Uži si leto a vyhraj auto!“
od 17.04.2019 do 03.9.2019
Zmyslom tohto vyhlásenia (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel súťaže „Uži si leto a vyhraj auto“ (ďalej
len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo
vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim. Výňatky z tohto štatútu, či skrátené pravidlá súťaže uvedené na
reklamných a propagačných materiáloch, majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými
pravidlami tejto súťaže.
Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených organizátorom tejto
súťaže.
A)

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 31 450 920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sa, vložka
číslo: 200/T (ďalej len „organizátor súťaže“)

B)

Trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 17.4.2019 (od 00:00:00 hod.) do 03.09. 2019 (do 23:59:59 hod.) (ďalej
len „doba trvania súťaže“). Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu
uvedeného v bode E) a G) tohto Štatútu súťaže.
C)

Výhry v súťaži
Účastníkmi súťaže sa stávajú tí účastníci, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami
súťaže.
Hlavnou výhrou je: osobný automobil FIAT 500X URBAN-LOOK, farby Biela Gelato v hodnote 15 839
EUR s DPH (slovom: pätnásťtisíc osemstotridsaťdeväť).
Sekundárne výhry sú:
20x Permanentka na 10 vstupov v hodnote 79 EUR
1x Set plaveckých potrieb v hodnote 79 EUR
1x Nafukovací Paddleboard na voľný čas pre začiatočníkov, zelený, ITIWIT s
príslušenstvom, v hodnote 299 EUR
1x Nafukovací Kajak pre 2-3 osoby, oranžový, ITIWIT s príslušenstvom v hodnote
336 EUR
1x Pobyt v hoteli Thermalpark na 3 noci v hodnote 349 EUR

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom
období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do
výšky 350 EUR za jednu výhru. O výške výhry bude organizátor súťaže výhercu informovať v
zmysle platného zákona. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri
výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.
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D) Miesto súťaže
Súťaž bude prebiehať v sídle obchodnej spoločnosti: THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta
237/38, 929 01 Dunajská Streda („miesto súťaže“).
E)

Podmienky účasti v súťaži
1. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18
rokov a je plne spôsobilá na právne úkony (ďalej len „súťažiaci“).
Súťaže sa môže zúčastniť účastník, ktorý spĺňa súčasne nasledujúce podmienky:
-

stane sa členom vernostného programu THERMALPARK CLUBCARD (ďalej len
„clubcard“)

-

v termíne trvania súťaže, od 17.04.2019 do 03.09.2019, zakúpi na svoju clubcard
služby alebo tovar v areáli Thermalpark DS v hodnote 10 EUR alebo viac. Nákup
v hodnote 10 EUR alebo viac nesmie byť kombináciou viacerých pokladničných
blokov, ale musí byť dosiahnutá pri jednom nákupe.

2. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane , t.j. po každom jednom nákupe
v hodnote 10 EUR alebo viac sa súťažiaci (číslo jeho clubcard) automaticky zaraďuje
do žrebovania.
3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek
uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré
poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá .
4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle
ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Poznámka: Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere
rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

F)

Žrebovanie a výber výhercov
1. Žrebovanie výhercov prebehne vo viacerých súťažných kolách. V prípade technických alebo
organizačných problémov si organizátor súťaže vyhradzuje právo uskutočniť žrebovanie v
najbližší pracovný deň po odpadnutí uvedených prekážok.
2. Žrebovanie výhercov sa uskutoční počas celej doby trvania súťaž e.

Priebežné žrebovania týždenných cien:
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Konečné žrebovanie
04.09.2019
1x Permanentka na 10 vstupov v hodnote 79 EUR
1x Set plaveckých potrieb v hodnote 89 EUR
1x Nafukovací Paddleboard s príslušenstvom v hodnote 299 EUR
1x Nafukovací kajak (2-3 osoby) s príslušenstvom v hodnote 336 EUR
1x Pobyt v hoteli Thermalpark na 3 noci v hodnote 349 EUR
1x Osobný automobil Fiat 500X v hodnote 15 839 EUR
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
3. Žrebovanie bude realizované za pomoci prostriedkov výpočtovej techniky – počítačového
programu určeného pre náhodné vylosovanie jedného zo všetkých platne zaregistrovaných
kódov a to za účasti notára, ktorý osvedčí riadny priebeh žrebovania.
4. V rámci každého kola žrebovania bude počítačovým programom náhodne vylosované výherné
číslo clubcard a jedno náhradné výherné číslo clubcard pre prípad, že by si prvý výherca výhru
neprevzal, resp. by mu nárok na výhru z akéhokoľvek dôvodu nevznikol, alebo zanikol.
G) Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhry
1.

O svojej výhre bude výherca vyrozumený telefonicky a/alebo e-mailom. K oznámeniu o výhre
bude použité telefónne číslo, resp. e-mailová adresa, ktoré súťažiaci uviedol v prihlasovacom
formulári pri registrácii na vydanie Thermalpark Clubcard.

2.

Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude súťažiaci informovaný o
výhre, zodpovedá výlučne súťažiaci. V prípade, ak súťažiaci zadá nesprávne, resp. neexistujúce
kontaktné údaje a z tohto dôvodu sa ho organizátorovi súťaže nepodarí kontaktovať, nárok na
výhru výhercovi zanikne.

3.

Po vyžrebovaní je výherca povinný preukázať svoju totožnosť, predložiť doklad totožnosti
a taktiež Thermalpark Clubcard. Bez predloženia platnej clubcard výhercovi nárok na výhru
nevznikne.

4.

Pokiaľ výherca neodpovie na telefonické a/alebo e-mailové kontaktovanie s oznámením o
výhre najneskôr do 14 dní od uskutočnenia prvého pokusu o kontakt, jeho nárok na výhru
zanikne, pričom kontaktovaný bude výherca vyžrebovaný ako druhý v poradí, a to obdobným
spôsobom. Ak sa organizátorovi súťaže nepodarí skontaktovať spôsobom uvedeným v
predchádzajúcej vete ani s týmto výhercom, organizátor má právo naložiť s výhrou podľa
vlastného uváženia.
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5.

Sekundárne výhry budú výhercom odovzdané buď osobne, a to na adrese THERMALPARK DS,
a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda alebo budú doručené formou poštovej
zásielky alebo kuriérskou spoločnosťou, a to do vlastných rúk na adresu nahlásenú pri
kontaktovaní výhercu organizátorom súťaže.

6.

Hlavná výhra bude odovzdaná výhercovi osobne, a to na adrese THERMALPARK DS, a.s.,
Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda. Termín odovzdania bude upresnený po
dohode organizátora súťaže s výhercom. Pokiaľ sa výherca nemôže zúčastniť slávnostného
odovzdania hlavnej výhry, je povinný splnomocniť na prevzatie výhry v mene výhercu inú osobu
staršiu ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.

7.

Zoznam výhercov sekundárnych cien a hlavnej ceny súťaže bude zverejnený na facebook stránke
a webovej stránke organizátora súťaže www.thermalpark.sk/uzi-si-a-vyhraj.

8.

Odovzdanie sekundárnych výhier a hlavnej výhry prebehne po overení čísla vernostnej karty
Clubcard Thermalpark súťažiaceho. Dátum a miesto odovzdania výhry budú výhercovi
oznámené vždy v dostatočnom predstihu, najmenej 5 dní vopred. O odovzdaní a prevzatí
výhry bude spísaný odovzdávací protokol. Osobné odovzdanie hlavnej výhry bude mať
slávnostný charakter, pričom konkrétny priebeh odovzdania určí organizátor súťaže.
Organizátor súťaže má právo vyhotoviť zo slávnostného odovzdania fotografie a videá, ktoré
môže zverejniť na účely marketingových aktivít a preukázania odovzdania výhier jednotlivým
výhercom.

9.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky ú časti v súťaži podľa týchto
pravidiel súťaže, prepadá výhra organizátorovi súťaže a organizátor súťaže si vyhradzuje
právo vyžrebovať náhradného výhercu.

10. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu
osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.

H) Všeobecné a spoločné ustanovenia
1. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s realizáciou
súťaže, ako aj termínov a podmienok súťaže. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo
prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia
dôvodov. Túto možnosť organizátor súťaže uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov
(napr. technická nefunkčnosť programu určeného na žrebovanie výhercov a pod.) alebo z
právnych, či iných dôvodov, nie je možné zaručiť priebeh súťaže podľa podmienok uvedených
v tomto štatúte. V prípade ak predčasné ukončenie alebo akékoľvek iné zdržanie súťaže bolo
zapríčinené správaním súťažiaceho, môže organizátor súťaže od takéhoto súťažiaceho
požadovať náhradu vzniknutej škody.
3. Vyobrazenie výhier na propagačných a iných marketingových materiáloch organizátora súťaže
(napr. letáky, plagáty, webová stránka, žreby, TV spoty, online videá a pod.) je len ilustračné a
nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
4. Organizátor súťaže v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce
súťažiacim z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového pripojenia alebo iných
technických zlyhaní alebo obmedzení pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára, či obdobných
zlyhaniach počítačového programu určeného na vylosovanie výhercu.
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5. Organizátor súťaže nezodpovedá za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry v
prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim
riadne a včas oznámená. Organizátor ani vyhlasovateľ rovnako nezodpovedajú za nedoručenie,
príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu. Organizátor
ďalej nezodpovedá za oneskorené doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na strane
subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
6. Organizátor súťaže rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, vady resp. iné
právne nároky súťažiacich súvisiace so stavom alebo používaním výhier. Nebezpečenstvo škody
na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania a prevzatia výhry výhercom.
7. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny
nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť
za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
8. Organizátor súťaže umožní výhercovi súťaže v prípade hlavnej výhry súťaže t,j, automobilu
alternatívne plnenie, a to namiesto automobilu si vybrať peňažnú výhru v hodnote 5000 ,- EUR
(slovom: päťtisíc). Súťažiaci sa zúčastňuje súťaži s vedomím, že je oprávnený
požadovať namiesto výhry peňažnú výhru a táto mu bude odovzdaná, avšak hodnota
uvedeného peňažného plnenia zo strany organizátora súťaže bude predstavovať hodnotu
nižšiu ako hodnota automobilu. Nárok na výhru nie je právnym nárokom, preto vymáhanie
výhry súdnou cestou je vylúčené.
9. Zásady spracúvania osobných údajov súťažiacich na účely súťaže sú obsiahnuté v pravidlách
spracúvania osobných údajov dostupných na www.thermalpark.sk/uzi-si-a-vyhraj.

I)

Záverečné ustanovenia

1. Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť tento štatút
súťaže. Pravidlá obsiahnuté v tomto štatúte budú v skrátenej verzii komunikované v
marketingových a propagačných materiáloch organizátora súťaže. Bez ohľadu na túto formu
propagácie, tento štatút predstavuje v rámci súťaže jediný, úplný a záväzný dokument.
2. Organizátor súťaže po každej prípadnej zmene štatútu zverejní jeho aktualizované znenie na
svojom webovom sídle, pričom súťažiaci sú povinní postupovať vždy v súlade s aktuálne
zverejnenou verziou.
3. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť
ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú
nahradené takými primeranými ustanoveniami, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu pôvodných
neplatných ustanovení.
4. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na
webovej stránke organizátora súťaže www.thermalpark.sk/uzi-si-a-vyhraj.

V Dunajskej Strede, dňa 15.4.2019
THERMALPARK DS, a.s.
Organizátor súťaže
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