
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 25.10.2018 do 09.11.2018. 
 
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 určených pravidiel nižšie (zverejnených na webovej 
stránke www.kon-rad.sk)  
 
IV. Podmienky súťaže 
Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v čase trvania súťaže: 

1. Zúčastní sa na Halloweenskej party vo svojej obľúbenej prevádzke, ktorá má v ponuke 
nápojového lístka írske pivo GUINNESS. 

2. Odfotografuje sa počas party v danej prevádzke (sám, prípadne s partiou známych 
a kamarátov) s minimálne jedným produktom GUINNESS. 

3. Fotografiu publikuje verejne na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, pričom do popisu 
uvedie hashtag #pijemGUINNESS , označí prevádzku, v ktorej bola fotografia vytvorená 
a označí účet @guinness.slovakia.  
 

V. Žrebovanie 
Dvoch výhercov vyžrebujeme zo všetkých zverejnených fotografií (jedného na sociálnej sieti 
Instagram a jedného na sociálnej sieti Faceboook) v termíne 10.11.2018. 
 
VI. Výhra 
Výhra pre každého výhercu obsahuje GUINNESS pitný režim v rozsahu: 20 čapovaných pív GUINNESS 
ZDARMA v prevádzke, v ktorej vznikla výherná súťažná fotografia. Podmienkou uplatnenia výhry je 
konzumácia celkovej výhry v priebehu jednej návštevy prevádzky vo víťazom zvolenom termíne, 
najneskôr však 30.12.2018. Výhra je neprenosná, jej plnenie nie je možné rozdeliť na viac termínov.  
 
Celková hodnota výhry: v závislosti od vybranej prevádzky, neprevyšuje však 150€. 
 
VII. Oznámenie výhry 
Usporiadateľ informuje výhercov súťaže 10.11.2018 prostredníctvom sociálnej siete Facebook a 
Instagram a následne ich nakontaktuje súkromnou správou priamo na danej sociálnej sieti. 
 

http://www.kon-rad.sk/


Výhra bude výhercovi dodaná osobne alebo poštou, na základe individuálnej dohody. V prípade, že 
usporiadateľovi sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 4 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. 
 
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie. 
 
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, podrobnosti v rámci Obchodných podmienok a Pravidiel ochrany 
osobných údajov na webovej stránke spoločnosti www.kon-rad.sk. 
 
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. 

http://www.kon-rad.sk/


 
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.). 
 
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, 27.09.2018 
 


