Pravidlá súťaže „Veľká noc s Teleránom“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Veľká noc s
Teleránom“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti
a záväzne upravuje pravidlá súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, a to i bez predchádzajúceho
upozornenia.
1. Organizátor súťaže
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava IČO: 31 444 873,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B
(ďalej len ako „organizátor“ alebo „Markíza“)
Poskytovateľ hlavnej výhry - partner súťaže –
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A , Bratislava 831 04, IČO 35 790 164
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33432/B
(ďalej len „poskytovateľ hlavnej výhry” alebo „ Kaufland Slovenská republika v.o.s.”)
2. Trvanie súťaže a podmienky účasti v súťaži
a. Súťaž o hlavnú výhru sa uskutoční v termíne od 03.04.2017 do 12.04.2017 – 23,59 hod.
b. Súťaž o vedľajšiu výhru sa realizuje denne v termíne od 03.04.2017 do 12.04.2017– 23,59 hod.
2.1. Súťaže o hlavnú výhru a vedľajšiu výhru sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia
ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba v zastúpení svojim
zákonným zástupcom (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).
2.2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, poskytovateľa hlavnej výhry,
poskytovateľov vedľajších výhier, ako aj ďalších subjektov spolupracujúcich na organizácii
a/alebo realizácii súťaže (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke.
2.3. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto
skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.
Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže
nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala
účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých
informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez
náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť
účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže
dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s
pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa
bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné,
bez možnosti odvolania.

3. Pravidlá súťaže
3.1. Súťažiaci sa do súťaže o vedľajšiu výhru zapojí tak, že v konkrétny deň odošle do
23,59 hod. vyplnený formulár so správnou odpoveďou na súťažnú otázku, zverejnenú v daný
súťažný deň pod políčkom umiestneným na www.velkanoc.markiza.sk. Zaslaním správnej
odpovede bude súťažiaci zaradený do žrebovania o vedľajšiu výhru, ktoré sa uskutoční vždy
nasledujúci pracovný deň v relácií Teleráno medzi 6.00 a 8.30 hod. V prípade hracieho dňa
piatku, sa žrebuje vedľajšia výhra najbližší pracovný deň v pondelok v relácií Teleráno medzi 6.00
a 8.30 hod. Meno, priezvisko a mesto výhercu bude zverejnené na webovej stránke
velkanoc.markiza.sk. Do súťaže o vedľajšiu výhru sa možno zapojiť len jedenkrát, v rámci
konkrétneho súťažného dňa.
3.2. Správne a včas zaslané odpovede súťažiacich o vedľajšiu výhru v súťaži budú
automaticky zaradené do žrebovania o hlavnú výhru v súťaži. Súťažiaci sa do súťaže o hlavnú
výhru zapojí tak, že do 12.04.2017 – 23,59 hod. odošle vyplnený formulár so správnou
odpoveďou aspoň na jednu zo súťažných otázok zverejnenú v daný súťažný deň pod políčkom
umiestneným na velkanoc.markiza.sk. Do súťaže o hlavnú výhru sa tak možno zapojiť aj
opakovane, maximálne však 8-krát. Žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční dňa 13.04.2017 v
relácii Teleráno medzi 6.00 a 8.30 hod.

4. Výhra v súťaži
4.1. Hlavnou výhrou v súťaži je poukážka na nákup v hodnote 1000 EUR od obchodného
domu Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej ako „hlavná výhra“).
4.2. Vedľajšou výhrou v súťaži je vždy vecná cena zobrazená pod políčkom umiestneným
na velkanoc.markiza.sk v konkrétny deň (ďalej ako „vedľajšia výhra“).

5. Odovzdanie vedľajšej a hlavnej výhry
5.1. Hlavná výhra bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom poskytovateľom
hlavnej výhry. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie
hlavnej výhry ako verejnú udalosť a zvukovo-obrazový záznam z tejto udalosti použiť za účelom
jeho odvysielania v rámci svojej televíznej programovej služby, resp. na účely svojich reklamných
a propagačných aktivít, s čím súťažiaci účasťou v SMS súťaži vyjadruje svoj súhlas. Súťažiaci
účasťou v SMS súťaži súhlasí s použitím a zaznamenaním jeho podobizne, hlasu a prejavov
osobnej povahy na zvukovo-obrazový záznam, resp. obrazové snímky, a to bez nárokov
súťažiaceho na honorárové, či iné vyrovnanie.
Odovzdanie hlavnej výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa
týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia
údajov o totožnosti výhercu a v prípade hlavnej výhry aj podpisom preberacieho protokolu
a/alebo iného dokumentu, upravujúceho odovzdanie, prevzatie hlavnej výhry v súťaži,
pripraveného a poskytnutého zo strany poskytovateľa hlavnej výhry, a to výhercovi v súťaži.
5.2. Organizátor bude výhercu vedľajšej výhry kontaktovať telefonicky alebo
elektronickou poštou. V prípade neúspešného kontaktovania výhercu hlavnej alebo vedľajšej

výhry (neodpovedá na telefonický hovor alebo neodpovedá na e-mail do 3 kalendárnych dní),
bude vyžrebovaný náhradný výherca v súlade s týmito podmienkami.
5.3. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a
záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu
okamihom jej odovzdania.
5.4. Poskytovateľ výhry je povinný pri odovzdávaní výhry v odovzdávacom protokole
uviesť cenu výhry vrátane DPH. Kópiu odovzdávacieho protokolu formou mailovej komunikácie
zašle Organizátorovi súťaže.
6. Osobitné ustanovenia
6.1. Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s tým, že v prípade jeho
výhry je oprávnený najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj
propagácie spoluorganizátorov súťaže, ich produktov a služieb, prípadne na ďalšie marketingové
účely bezplatne použiť meno, priezvisko, podobizeň a ďalšie zložky osobnostných práv výhercu,
najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane
internetu). Odoslaním odpovede do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi súťaže súhlas na
spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor súťaže je oprávnený
osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a
vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie organizátora a partnerov súťaže, ich produktov a
služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne
na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle
zákona o elektronických komunikáciách). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje
dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou
listu doručeného organizátorovi odvolať. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným
údajom všetky práva ustanovené najmä § 28 a súv. zákona o ochrane osobných údajov.
6.2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú
protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
6.3. Zdaňovanie výhier (cien) z reklamných súťaží sa riadi zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), t.j. pri poskytnutí
nepeňažnej výhry (ceny) nad 350,- EUR vrátane DPH, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca
výhry (ceny), vychádzajúc z podaného daňového priznania. Nepeňažná výhra ( cena ) v hodnote
nad 350,- EUR vrátane DPH podlieha v zmysle Zákona o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov, zároveň odvodom na verejné zdravotné
poistenie. Poistné z nepeňažnej výhry (ceny) sa vysporiada formou ročného zúčtovania
zdravotného poistenia spracovaného zdravotnou poisťovňou na základe podaného daňového
priznania.
6.4. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na
akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže než na plnenia výslovne uvedené v týchto
pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených
podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora
súťaže akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

6.5. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže,
ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a
poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
6.6. Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so
súťažou, najmä problémy súvisiace s poskytovaním internetového pripojenia, problémy na
strane telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Súťažiaci berie na vedomie, že emailová
správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času
určeného na hlasovanie v súťaži.
6.7. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami
obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.
6.8. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti dňa 31.03.2017. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu
konania súťaže k dispozícii na velkanoc.markiza.sk.
V Bratislave, dňa 31.03.2017

