Podmienky súťaže Európsky deň jazykov
Podmienky súťaže Európsky deň jazykov (ďalej len „Súťaž“) sú jediným a záväzným
dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá a podmienky súťaže (ďalej len „Podmienky
súťaže“).
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:
Organizátorom Súťaže je Informačné centrum Europe Direct Trenčín so sídlom K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „Organizátor“).
CIEĽ SÚŤAŽE:
Cieľom Súťaže je zvýšiť informovanosť o význame jazykovej rôznorodosti a jazykového
dedičstva krajín Európskej únie. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba vo veku 15 a viac
rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej ako „Súťažiaci“).
TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE:
Súťaž bude prebiehať v termíne od 26.9.2018 od momentu zverejnenia súťažných otázok na
Facebook profile Organizátora do 28.9.2018 do 8:00. Žrebovanie výhercov bude prebiehať
28.9.2018 o 13:00 hod. Do žrebovania budú zaradené všetky príspevky (komentáre), ktoré budú
obsahovať správne odpovede na všetkých 5 súťažných otázok a budú zverejnené pod príspevkom
do 28.9.2018 do 8:00 hod.
CENY:
Súťažiť sa bude o tieto ceny: 1x elektronická čítačka kníh
PODMIENKY ZARADENIA DO SÚŤAŽE A PRIEBEH SÚŤAŽE:
1. Podmienkou zaradenia sa do súťaže je správne odpovedať na 5 súťažných otázok. Každá otázka
bude mať štyri možnosti odpovede (a, b, c, d), pričom bude správna vždy len jedna možnosť.
Súťažné odpovede je potrebné napísať pod publikovaný príspevok so súťažnými otázkami na
profile Organizátora na sociálnej sieti Facebook.
2. Zo súťažiacich, ktorí správne odpovedia na všetkých 5 otázok Organizátor vyžrebuje 1
výhercu, ktorý získa elektronickú čítačku kníh.
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:
1. Výherca bude o výhre upovedomený priamym oslovením prostredníctvom sociálnej siete
Facebook.

2. Výherca je povinný si cenu prevziať po dohode s Organizátorom Súťaže buď osobne na mieste,
na ktorom sa s Organizátorom Súťaže vopred dohodne, alebo mu cena bude zaslaná
prostredníctvom pošty na dohodnutú poštovú adresu na území Slovenskej republiky.
3. Výherca je povinní oznámiť Organizátorovi najneskôr do nasledujúceho kalendárneho dňa odo
dňa upovedomenia o výhre, či súhlasí alebo nesúhlasí s prevzatím výhry.
4. V prípade, že výherca o výhru neprejaví v stanovenom termíne podľa ods. 3 tejto časti
Podmienok súťaže záujem, resp. si ju neprevezme najneskôr do 30.10.2018 do 15:00, nárok
výhercu na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech Organizátora.
5. Výherca nie je oprávnený požadovať od Organizátora súťaže namiesto udelenej vecnej ceny
finančnú kompenzáciu vo výške bežnej predajnej ceny výhry alebo inú vecnú cenu.
OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:
1. Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov meniť a dopĺňať jednotlivé pravidlá
Súťaže vyjadrené v týchto Podmienkach súťaže vrátane doby jej trvania, ako aj právo Súťaž
odložiť, prerušiť alebo zrušiť.
2. Výhry budú udelené len tým účastníkom Súťaže, ktorí splnia všetky podmienky obsiahnuté v
týchto Podmienkach súťaže, a ich nárok potvrdí Organizátor Súťaže. V prípade sporu o platnosť
nároku na výhru je konečným rozhodnutie Organizátora Súťaže. Ak Súťažiaci nesplní podmienky
určené v týchto Podmienkach súťaže, výhra prepadá v prospech Organizátora.
3. Zástupcovia a zamestnanci Organizátora Súťaže a osoby im blízke sú v zmysle ustanovenia §
116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“) zo Súťaže vylúčení. V prípade, ak sa dodatočne zistí, že výherca je
zamestnancom Organizátora Súťaže alebo osobou im blízkou, tomuto sa cena neodovzdá a
prepadá v prospech Organizátora. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom
Organizátora Súťaže alebo osobou im blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu bez
meškania vrátiť späť Organizátorovi Súťaže a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný
nahradiť Organizátorovi Súťaže celú hodnotu ceny.
4. Výhru nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ňu žiadať
inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy. Prípadné opravy chýb tovaru,
ktoré sa vyskytnú počas plynutia záručnej doby, si musia výhercovia uplatňovať priamo u
výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u Organizátora Súťaže.
5. Organizátor Súťaže nezodpovedá za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
6. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto Súťaže
vrátane mien výhercov, a to i bez ich ďalšieho súhlasu a bez finančných náhrad.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
1. Tieto Podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom začatia Súťaže.

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou
Podmienok súťaže.
3. V prípade rozporu ustanovení Podmienok súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa
Súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto Podmienok súťaže alebo propagačných
materiálov Súťaže, sa budú uplatňovať príslušné ustanovenia týchto Podmienok súťaže a výklad
Organizátora.
4. Na právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami súťaže sa budú uplatňovať príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s
ňou, sa jednotliví účastníci a Organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a
dohodou.
6. Tieto Podmienky súťaže sú vyhotovené a uložené u Organizátora. Každý, kto preukáže právny
záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok súťaže.
7. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou, v súlade so zákonom č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o
ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, poskytnutých
Organizátorovi s cieľom ďalšieho marketingového spracovania pre potreby Organizátora, a to až
do písomného odvolania tohto súhlasu. Účasťou v Súťaži Súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas so
zverejnením svojho mena na sociálnej sieti Facebook. V zmysle zákona o ochrane osobných
údajov je správcom osobných údajov Organizátor Súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol správcovi
osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane
osobných údajov, predovšetkým má právo obrátiť sa na orgán štátneho dozoru v prípade, ak zistí,
že Organizátor porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov, a
právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov.
8. Organizátor Súťaže podpisom týchto Podmienok súťaže vyhlasuje, že ich vydal slobodne,
vážne a prejavuje svoju vôľu byť nimi viazaný.
9. Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, vykonávaná ani inak
prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc. disponujúcou právami na sociálnu sieť Facebook.
Údaje a súhlasy udeľované v rámci tejto súťaže sa udeľujú organizátorovi, nie spoločnosti
Facebook, Inc. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť
adresované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook, Inc.

V Trenčíne 26.9.2018

