
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 
 
I. Usporiadateľ súťaže 
Vydáva: KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava, IČO: 00 684 104, IČ DPH: 
SK2020301195 
Cieľom súťaže je podpora a propagácia produktov usporiadateľa. 
 
II. Trvanie súťaže 
Súťaž sa uskutoční od 1. októbra do 31. októbra 2017 

- Zasielanie fotografii od súťažiacich a ich následné uverejnenie v albume sa uskutoční od 01. 
októbra do 31. októbra 2017 

- Pridávanie like-ov k súťažným fotografiám je možné od 1. Októbra do 12. Novembra 2017 
 
III. Účastníci súťaže 
Účastníkom súťaže sa pre účely týchto pravidiel rozumie: 
 
každá fyzická osoba 
 
• s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, 
• ktorá má viac ako 18 rokov, 
• ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel 
 
s výnimkou: 
 
• zamestnancov usporiadateľa. 
 
IV. Podmienky súťaže 
Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v čase trvania súťaže: 
a) Označí Facebookovú stránku Guinness Slovakia „páči sa mi“ alebo začne sledovať 

Instagramový profil Guinness Slovakia, verejne nazdieľa autorskú fotografiu 
zachytávajúci ktorýkoľvek nápoj Guinness v ľubovoľnej kompozícii (pri jeho konzumácií, pri 
nákupe, pri uskladnení a podobne) na niektorej zo sociálnych sietí Facebook, Instagram, 
označí túto fotografiu v jej popise hashtagom #pijemGuinness alebo fotku zašle na mailovú 
adresu guinness@kon-rad.sk. Zo všetkých súťažných fotografií bude vytvorený album (na 
Facebooku) a report (na Instagrame), v ktorom si môžu súťažiaci osobne skontrolovať svoje 
fotografie, či boli postúpené do súťaže. 

 Súťaž vyhráva fotografia s najväčším počtom like-ov. 
 
V. Žrebovanie 
Žrebovanie sa uskutoční 13.novembra 2017 pod dohľadom dvoch zamestnancov usporiadateľa. 
 
VI. Výhra 
Ubytovanie v Hoteli Gobor pri týchto podmienkach: 

• ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci 
• raňajky formou švédskych stolov a trojchodové večere – výber z 2 druhov menu 



• neobmedzený vstup do wellness a vodného sveta počas otváracích hodín (Rímsky parný 
kúpeľ,  Suchá bylinková sauna, Parná mentolová sauna,  Tepidárium,  Oddychové terasy, 2× 
jacuzzi, detský vyhrievaný bazén) 

• Wi-Fi a parkovanie v parkovacích boxoch 
• stolný tenis 
• stolný futbal 
• fitness 
• detský kútik interiérový aj exteriérový 
• miestny poplatok je v cene 
• Zvýhodnené podmienky pre dieťa: Jedno dieťa dieťa do 12 rokov ubytovanie zadarmo 

(doplatok za polpenziu: 12 €/noc) 
• zľava 10% do Thermalpark Chocholow (10km od hotela)  

 
Strava: Polpenzia 
Platnosť poukazu: do 30.marca 2018 
 
VII. Oznámenie výhry 
Usporiadateľ zverejní mená výhercov do 17. novembra žrebovania na svojej na svojej Facebookovej 
stránke. Výhercov bude kontaktovať e-mailom alebo telefonicky najneskôr do štyroch pracovných 
dní. 
 
Do troch týždňov od zverejnenia mien výhercov je usporiadateľ povinný odoslať výhry. 
 
Výhra bude výhercovi dodaná osobne alebo poštou, na základe individuálnej dohody. V prípade, že 
usporiadateľovi sa nepodarí s výhercom skontaktovať do siedmych pracovných dní od zverejnenia 
jeho mena, uskutoční sa náhradné žrebovanie. 
 
Ak Výherca neprejaví súhlas so získaním výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú 
podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získa vyžrebovaný náhradník. 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry 
boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu získať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky 
stanovené pre výhru. 
 
VIII. Osobné údaje 
Každý účastník udeľuje registrovaním v súťaži usporiadateľovi súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko 
a e-mail môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii usporiadateľa. 
Účastník registrovaním v súťaži ďalej udeľuje usporiadateľovi súhlas s použitím údajov v rozsahu 
registrácie na poskytovanie informácií o ďalších akciách a produktoch usporiadateľa. Spracovanie 
údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu 
neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. 
 
Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré 
sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v 
priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, 
právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na 



marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie 
súhlasu udeleného druhému z nich. 
 
Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený s použitím 
automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov 
spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje 
v súlade s právnym poriadkom SR. 
 
Účastník dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s 
vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a 
obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy 
zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry 
(ďalej len „snímok“) na komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu 
na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným 
spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje 
usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže 
ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v 
súlade s jeho určením poskytne. 
 
IX. Dane 
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhry 
alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na 
vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou 
cestou. 
 
X. Osobitné ustanovenia 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, na zmenu dĺžky 
trvania súťaže a podmienok hry, najmä, ale nie výlučne, pravidiel žrebovania, dátumu uskutočnenia 
žrebovania, počtu výhercov, ako aj druhu výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel 
a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu 
výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za 
peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo 
poistenia a pod.). 

Za obsah fotografií je v plnej miere zodpovedný výhradne účastník súťaže, ktorý ich jedným 

z možných spôsobom prihlási do súťaže. Organizátor za obsah fotografií ani ich formu nenesie 

zodpovednosť.  

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade 
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. 
 
Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 
 



Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas s dodržiavaním týchto pravidiel. 
 
V Bratislave, 07. 08. 2017 
 


