Štatút súťaže „Ako sa rodí horské mlieko?”
Tento štatút súťaže „Ako sa rodí horské mlieko?” (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje
pravidlá uvedenej súťaže.

I. Usporiadateľ súťaže
Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.
1. mája 124, 031 80 Liptovský Mikuláš
IČO: 34 120 149
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, Vložka č. 10777/L
(ďalej len „Usporiadateľ“)

II. Organizátor súťaže
This is Locco, s.r.o.
Sibírska 1598/15, 831 02 Bratislava
IČO: 44 908 849
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. 60271/B
(ďalej len „Organizátor“)

III. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha v termíne od 09. 05. 2018, 16:00 hod. do 31. 05. 2018, 23:59 hod.

IV. Účastníci súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase
zapojenia sa do súťaže dosiahla vek minimálne 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel
(ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa alebo organizátora alebo osoby, ktoré sú
vo vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi v obdobnom vzťahu, ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116
Občianskeho zákonníka.

V. Pravidlá súťaže
1. Mechanizmus súťaže
Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III a ktorí sa cez
stránku www.horskemlieko.sk, resp. www.nasliptov.sk/horskemlieko zapoja do súťaže tak, že vyplnia a odošlú súťažný
formulár. Ak sa účastník zapojí do súťaže s jednou emailovou adresou viac krát, do žrebovania bude zaradený len 1
krát.
Účastník
pri
vyplnení
súťažného
formulára
na
stránke
www.horskemlieko.sk,
resp.
www.nasliptov.sk/horskemlieko označí 5 odpovedí na 5 súťažných otázok a vyplní svoje meno, priezvisko, adresu, email a telefónne číslo. Účastník bude zaradený do žrebovania aj v prípade, že nevyplnil všetky otázky správne.
V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto
osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Ak ani jeden z náhradníkov
nespĺňa podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.
Ak sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa. Žrebovanie prebehne
za účasti 3 náhodne vybraných zamestnancov a partnerov Usporiadateľa. Žrebuje sa 31 výhercov a 11 náhradníkov.
Žrebovanie prebehne 01. 06. 2018 po 10:00 h.

2. Výhry v súťaži
Hlavná výhra:
1x pobyt v kolibe Strachanovka v srdci Liptova (výherca má právo na výber jednej z nižšie uvedených možností)

1.možnosť: ubytovanie pre 2 osoby na 4 noci s plnou penziou a 10% zľavou na reštauračné služby + vstup
do wellness + Welcome drink Strachanovica
2.možnosť: ubytovanie pre 4 osoby na 2 noci s plnou penziou a 10% zľavou na reštauračné služby + vstup
do wellness + Welcome drink Strachanovica
Trvanie využitia výherného pobytu: do 20. 12. 2018
Vedľajšie výhry:
30x balík syrov Liptov, každý v hodnote 30 eur (podľa aktuálneho platného cenníka spoločnosti Savencia Fromage &
Dairy SK, a.s.
3. Výherca súťaže
Výhercami súťaže sa stanú Účastníci súťaže, vyžrebovaní podľa postupu uvedeného v článku IV. bod 1.
4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže
Výherca hlavnej výhry a výhercovia vedľajších výhier budú vyžrebovaní dňa 01. 06. 2018 náhodným výberom z
databázy všetkých účastníkov súťaže. Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom emailovej správy na
email, ktorý uviedol v súťažnom formuláry, najneskôr do 02. 06. 2018 do 18:00 hod.

VI. Spôsob odovzdania výhry
Miesto, dátum a čas uskutočnenia hlavnej výhry a vedľajších výhier a ďalšie skutočnosti dohodne Organizátor s
výhercom hlavnej výhry a výhercami vedľajších výhier.
V prípade, ak Organizátor v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné
alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne písomné alebo elektronické
vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi. Pri odovzdávaní výhry náhradníkovi
sa postupuje podľa článku V. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník, výhra prepadne v prospech
Usporiadateľa.
Usporiadateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré
z ustanovení tohto Štatútu.
Výhra v hodnote nad 350,00 € podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

VII. Súhlas so zverejnením osobných údajov
Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje organizátorovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu určitú do 31. 12.
2018 na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa
a telefónne číslo na účely zabezpečenia priebehu, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov súťaže a doručenia výhier,
pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a

na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných
údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla organizátora. Každý účastník zapojením
sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že
sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

VIII. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž
1. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:
Usporiadateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.
2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:
Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Usporiadateľ zverejnil tento údaj o
zmene alebo odvolaní na stránke www.horskemlieko.sk, resp. na www.nasliptov.sk/horskemlieko.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke www.horskemlieko.sk,
resp. www.nasliptov.sk/horskemlieko.
2. Usporiadateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok
uvedených v článku VII. tohto Štatútu.
3. Zo strany Usporiadateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže v zmysle platných
právnych predpisov.
4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
5. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu tohto Štatútu,
Usporiadateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte.
6. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
7. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví
účastníci a Usporiadateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
10. Štatút je k dispozícii na stránke www.horskemlieko.sk, resp. www.nasliptov.sk/horskemlieko.
11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
V Prahe, dňa 09. 05. 2018,
Savencia Fromage & Dairy, a.s.

