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Štatút čitateľskej súťaže 
 Rozdávame super zážitky 

 
 
 
1. Organizátor súťaže 
Propagačnú a čitateľskú súťaž „Rozdávame super zážitky“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje 
spoločnosť Petit Press, a.s., Divízia týždenníkov MY so sídlom Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35 
790 253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 2471/B   
(ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a 
povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „Štatút“). 
 
2. Účel a cieľ súťaže  
Účelom je podpora predaja predplatného týždenníkov MY.  
 
3. Trvanie 
Súťaž bude prebiehať v termíne od 21.1.2020 do 31.1.2020. 
Súťaž bude prebiehať prostredníctvom Prievidzského ECHA, portálu www.myhornanitra.sme.sk a FB 

stránky Prievidza. 
 
4. Spôsob propagácie 
Propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom Prievidzského ECHA, portálu 
www.myhornanitra.sme.sk a FB stránky Prievidza. 
 
5. Podmienky účasti v súťaži 
Do súťaže budú zapojené fyzické osoby s trvalým pobytom a právnické osoby so sídlom na území 
Slovenskej republiky, v prípade fyzickej osoby s vekom najmenej 18 rokov v čase zapojenia sa do 
súťaže. Do žrebovania o cenu budú zaradení iba tí účastníci, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do 
súťaže. 
Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť nasledovne:  
* vystrihne priložený kupón uverejnený v Prievidzskom ECHU a vyplnený ho doručí na adresu MY 
Hornonitrianske noviny, Námestie slobody 22, Prievidza 
* pošle SMS správu so svojím menom, priezviskom a adresou na číslo 0903 747 478 
* pošle správu na FB stránke Prievidza so svojím menom, priezviskom, telefónnym číslom a adresou 
*pošle e-mail so svojím menom, priezviskom, telefónnym číslom a adresou  na 
jana.wurstova@petitpress.sk 
 
Zapojením sa do súťaže účastník súčasne vyslovuje súhlas s úplnými pravidlami súťaže, potvrdzuje, 
že dosiahol vek 18 rokov a zároveň udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov spôsobom a v rozsahu uvedenom v Štatúte, a to najmä  na účely vyhodnotenia súťaže, 
doručenia výhry a zverejnenia výhercov v rámci súťaže, ako aj na účely priameho marketingu 
organizátora, a to na dobu 10 rokov.  S osobnými údajmi zapojeného účastníka sa bude narábať v 
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien.  
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6. Ceny 
1. cena: Dve vstupenky na podujatie Valentín na bojnickom zámku a romantická večera v Bojnickom 
dvore v hodnote 50 € 
2. cena: Hodinový vstup do hyperbarickej komory v hyperbarickom centre Oxygeno v Prievidzi 
v hodnote 45 € 
3. cena: Poukaz na únikovú hru s názvom BOMBA v Escape room v Prievidzi pre 3 až 5 osôb v hodnote 
40 €  
4. cena:  Vstup na adrenalínovú hru LASER GAME v Downtown Aréne Prievidza pre dve osoby v 
hodnote 40 € 
5. cena: Darčeková poukážka v hodnote 12 € od Bubble Waffle Prievidza 
 
7. Žrebovanie výhercu  
Žrebovanie výhercu sa uskutoční v priestoroch Petit Press, a.s. na Námestí slobody 22 v Prievidzi dňa 
31.1.2020 náhodným losovaním. Organizátor nezodpovedá za chybné údaje uvedené súťažiacimi 
súťažných kupónoch. 
Výsledky žrebovania sú konečné, bez možnosti odvolania. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje 

právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Ceny z radov hlasujúcich budú výhercom k dispozícii do 

14.2.2020.  
 
8. Odovzdanie výhry 
Odovzdanie hlavnej výhry zabezpečí organizátor súťaže na mieste dohodnutom s príjemcom hlavnej 
výhry.   
O výhre získanej žrebovaním bude výherca z radov hlasujúcich čitateľov informovaný organizátorom 
telefonicky a zároveň s ním bude dohodnutý spôsob doručenia výhry.  
Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry výhercovi vyhradzuje právo vyzvať výhercu 
k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva alebo osobou oprávnenou konať za 
víťaznú Komunitu a uvedená osoba túto skutočnosť dokladuje hodnoverným dokladom 
potvrdzujúcim jeho totožnosť.  
Organizátor a výherca prevzatie výhry potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí výhry.  
Žiadnu z cien nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, či akéhokoľvek 
iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny.  
Postúpenie ceny na tretiu osobu je možné len so súhlasom organizátora.  
V prípade, že sa nepodarí s výhercom hlavnej ceny skontaktovať, resp. výherca si cenu neprevezme ani do 

14 dní od dohodnutého termínu jej odovzdania, jeho nárok na hlavnú výhru zaniká a organizátor je 

oprávnený kontaktovať vyžrebovaného náhradníka.  
 
9. Zodpovednosť organizátora súťaže 
Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry 
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.  
Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu 
okamihom ich prevzatia.  
Organizátor súťaže nezodpovedá výhercom za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím ceny. 
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10. Osobitné ustanovenia  
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže 
podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu 
týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor 
súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor 
súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 
 
 
11. Osobné údaje a osobnostné práva  
Prihlásením sa do súťaže súťažiaci: 

- dáva svoj bezvýhradný súhlas organizátorovi súťaže na použitie a spracovanie osobných 
údajov poskytnutých pre túto súťaž na účely zaradenia do súťaže v zmysle tohto Štatútu a na 
marketingové účely organizátora súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, vek a adresa bydliska 
(ulica a číslo, obec, PSČ), telefonický kontakt. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, 
pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Každý účastník súťaže zapojením sa do 
súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom prostredníctvom Štatútu oboznámený s 
podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné 
informácie zo strany organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže 
zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich 
bude v plnej miere dodržiavať. 

- svoj súhlas dáva za účelom účasti v súťaži „Rozdávame super zážitky“, pričom tento súhlas 
dáva bezplatne a zároveň súhlasí s tým, že zverejnením, poskytnutím alebo iným použitím 
fotografie v akomkoľvek rozsahu mu nevznikajú žiadne finančné nároky na odmenu, 

- v plnom rozsahu súhlasí s podmienkami súťaže „Rozdávame super zážitky“, 
- prehlasuje, že všetky ním uvádzané údaje a skutočnosti sú úplné a pravdivé, a berie na 

vedomie, že v prípade, ak by tieto úplné a pravdivé neboli, zodpovedá v plnom rozsahu za 
škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí. 

 
12. Oficiálne pravidlá 
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže v čase jej trvania v sídle 
organizátora na Námestí slobody 22 v Prievidzi.  Skrátené pravidlá súťaže sa nachádzajú v 
propagačných inzerátoch k súťaži v jednotlivých vydaniach Preividzského ECHA a na 
www.myhornanitra.sme.sk  počas trvania súťaže.  
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže 
obsiahnutými v štatúte.  
Cena nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní 
požiadavky z nich pre neho vyplývajúce pre získanie ceny. Ustanovenia Štatútu, samotný priebeh 
súťaže, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
 
 
 
 
 
V Prievidzi dňa 20.1.2020 
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 ........................................................... 
 

Milan Mokráň 
riaditeľ Divízie týždenníkov MY, 
         člen predstavenstva  
 
 

   
................................................................. 

   Peter Ciglan 
vedúci marketingu týždenníkov MY       


