Pravidlá súťaže „Detský sprievod SLSP 2018 Ukrajina“

I.

Organizátor súťaže a spolupracujúce subjekty

1.

Organizátorom súťaže je spoločnosť CORE 4, spol. s r.o., so sídlom Panónska cesta 7, 852 59
Bratislava, IČO: 35791241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 22019/B (ďalej len „organizátor súťaže“).
Organizátor realizuje súťaž pre spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
601/B, IČO: 00151653 (ďalej len „SLSP“) a so súhlasom SLSP. Účelom súťaže je propagácia
produktov a služieb SLSP prostredníctvom organizátora súťaže.
Súťaž je organizovaná v spolupráci so spoločnosťou Kreativ gang s.r.o., Hlboká cesta 42, 010 01
Žilina, IČO: 46 340 483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 55328/L, ktorá zabezpečuje vybrané organizačné a realizačné otázky súťaže.

2.

3.

II.

Doba a miesto konania súťaže

1.
2.

Do súťaže sa možno zapojiť v dobe od 22.10.2018, 09:00:00 do 6.11.2018, 23:59:59 hod.
Súťaž prebieha na webstránke www.malifutbalisti.sk.

III. Podmienky účasti v hlavnej súťaži a zapojenie do súťaže
1.

2.

3.

4.

5.

Hlavnej súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú
spôsobilosť na právne úkony, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorá je zákonným
zástupcom dieťaťa, ktorého údaje vyplnila a fotografiu nahrala v prihlasovacom formulári do
súťaže (ďalej len „zastupované dieťa“), oprávneným na zastupovanie zastupovaného dieťaťa
v plnom rozsahu (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len so zastupovaným dieťaťom, ktoré má v čase prihlásenia
súťažiaceho do súťaže (t.j. vyplnenia, odoslania a doručenia prihlasovacieho formulára
súťažiaceho do súťaže) vek 6 až 12 rokov a výšku najviac 150 cm ).
Súťažiaci sa do hlavnej súťaže zapojí tak, že počas doby konania súťaže riadne, správne, úplne
a pravdivo vyplní a odošle on-line prihlasovací formulár do súťaže umiestnený na webstránke
www.malifutbalisti.sk, spolu s vložením (uploadom) súťažnej fotografie zastupovaného dieťaťa
a odpoveďou na otázku: „Prečo by práve toto dieťa malo vybehnúť na trávnik s našou repre?“ (
ďalej aj len „súťažný príspevok“ ).
Úplné vyplnenie požadovaných údajov, nahratie fotografie a súťažného príspevku a odoslanie
kontaktného formulára spolu s vyslovením súhlasu s pravidlami súťaže (súťažiaci „odklikne“
príslušnú ikonku vyjadrujúcu súhlas), je podmienkou zapojenia sa do hlavnej súťaže. Za
správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov vyplnených v kontaktnom formulári zodpovedá v plnom
rozsahu súťažiaci.
Do prihlasovacieho formulára je potrebné riadne, správne, úplne a pravdivo vyplniť (t.j. vypísať
a vložiť - uploadnúť):
- meno a priezvisko súťažiaceho (t.j. zákonného zástupcu zastupovaného dieťaťa),
- meno a priezvisko zastupovaného dieťaťa,
- vek a výšku dieťaťa
- súťažnú fotografiu zastupovaného dieťaťa,
- súťažný príspevok - krátky text (maximálne 100 znakov) prečo by sa podľa názoru
súťažiaceho práve ním zastupované dieťa malo stať výhercom súťaže,
- e-mailovú adresu súťažiaceho,

- telefónne číslo súťažiaceho,
- potvrdenie súhlasu súťažiaceho s úplnými pravidlami súťaže.
6. Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorých prihlasovacie formuláre budú vyplnené a do
súťaže odoslané a doručené počas doby konania súťaže.
7. Každý súťažiaci sa môže s rovnakým dieťaťom zapojiť do súťaže len raz.
8. S novým zastupovaným dieťaťom (t.j. vždy s iným zastupovaným dieťaťom) a za predpokladu, že
sú splnené všetky podmienky podľa týchto pravidiel, je možné zapojiť sa do súťaže aj ďalší krát.
Jeden súťažiaci teda môže vyplniť a do súťaže odoslať aj viacero prihlasovacích formulárov, vždy
však najviac toľko prihlasovacích formulárov, koľko zastupovaných detí spĺňajúcich podmienky
podľa bodu čl. III bod 2 týchto pravidiel je oprávnený zastupovať v súlade s čl. III bod 1 týchto
pravidiel. Každý nový (resp. ďalší) prihlasovací formulár toho istého súťažiaceho musí obsahovať
príslušnú súťažnú fotografiu a príslušný súťažný príspevok (vzťahujúce sa na to ktoré
zastupované dieťa). Za úplnosť, správnosť a pravdivosť všetkých v prihlasovacom formulári
vyplnených údajov a skutočností (vrátane súťažnej fotografie a súťažného príspevku) ako aj za
práva na dispozíciu s nimi v zmysle a v rozsahu týchto pravidiel zodpovedá v plnom rozsahu
súťažiaci.
9. Na základe opakovanej účasti súťažiaceho v súťaži, ktorá bude uskutočnená v plnom súlade
s týmito pravidlami, sa jeden súťažiaci môže stať výhercom v súťaži aj dva alebo viac krát.
10. Odovzdanie výhry môže organizátor podmieniť preukázaním splnenia všetkých podmienok podľa
týchto pravidiel ako aj podpisom preberacieho protokolu pripraveného a poskytnutého zo strany
organizátora.
IV. Súťažné fotografie a súťažné príspevky
1.

2.

3.

4.

Súťažnou fotografiou sa na účely tejto súťaže a jej pravidiel rozumie fotografia, na ktorej je
zachytené a vyobrazené dieťa zastupované súťažiacim, ktorý danú fotografiu vkladá do súťaže
(t.j. podobizeň súťažiacim zastupovaného dieťaťa alebo jej časť; inde aj „súťažná fotografia“).
Súťažným príspevkom sa na účely tejto súťaže a jej pravidiel rozumie krátky text (v rozsahu
maximálne 100 znakov), ktorý uvádza dôvody, pre ktoré by sa podľa názoru súťažiaceho práve
ním zastupované dieťa malo stať výhercom súťaže, resp. odpoveď na otázku: „Prečo by práve
toto dieťa malo vybehnúť na trávnik s našou repre?“
Súťažná fotografia a súťažný príspevok musia byť výsledkom vlastnej samostatnej tvorivej
činnosti súťažiaceho, ktorý túto fotografiu a príspevok vkladá do súťaže, alebo súťažiaci musí
k tejto fotografii a príspevku disponovať všetkými právami a súhlasmi v rozsahu nevyhnutnom
pre udelenie práv a súhlasov podľa týchto pravidiel.
Do hlavnej súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorých súťažné fotografie a súťažné príspevky
plne spĺňajúce nasledujúce podmienky: (i) súťažná fotografia ani súťažný príspevok nesmie
porušovať ani nabádať na porušovanie akýchkoľvek právnych predpisov, práv a/alebo právom
chránených záujmov tretích osôb; (ii) súťažná fotografia ani súťažný príspevok nesmie v žiadnom
prípade zachytávať, popisovať, odkazovať na a/alebo navádzať na činnosti akokoľvek
nebezpečné či ohrozujúce život a/alebo zdravie; (iii) súťažná fotografia a súťažný príspevok musí
byť v súlade s pravidlami slušnosti, dobrého vkusu a dobrými mravmi a nesmie neoprávnene
zasahovať do práv ani právom chránených záujmov tretích osôb.
Do hlavnej súťaže nebudú zaradení alebo z hlavnej súťaže môžu byť vyradení súťažiaci, ktorých
súťažná fotografia a/alebo súťažný príspevok nebude čo i len okrajovo či čiastočne spĺňať
podmienky určené týmito pravidlami a/alebo ktorí nespĺňajú podmienky pre účasť v súťaži.
Organizátor si zároveň vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť tých
súťažiacich, ktorých súťažná fotografia a/alebo súťažný príspevok by zaradením do súťaže alebo
iným použitím, najmä šírením, mohol ohroziť alebo porušiť organizátorovi a/alebo
ktorémukoľvek spolupracujúcemu subjektu uložené zákonné alebo zmluvné povinnosti alebo

5.

ktorých šírenie by mohlo byť v rozpore so záujmami organizátora a/alebo ktoréhokoľvek zo
spolupracujúcich subjektov.
Do hlavnej súťaže nebudú zaradení alebo z nej môžu byť vyradení najmä tí súťažiaci, ktorých
súťažné fotografie a/alebo súťažné príspevky: nespĺňajú podmienky stanovené týmito
pravidlami; právami ku ktorým disponuje osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím
súťažnej fotografie a/alebo súťažného príspevku spôsobmi, v rozsahu a za podmienok podľa
týchto pravidiel; odporujú dobrým mravom; zobrazujú zastupované dieťa či akékoľvek iné osoby
v akokoľvek nebezpečných situáciách; obsahujú prvky pornografie, rasizmu, násilia, prvky
ohrozujúce mravnosť, nekalosúťažné diela, diela v rozpore s právami duševného vlastníctva,
diela propagujúce či inak znázorňujúce rôzne omamné a psychotropné látky; inak
nezodpovedajú podmienkam súťaže v zmysle týchto pravidiel; akýmkoľvek spôsobom porušujú
či ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo sú
akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi; obsahujú
náboženský alebo politický podtext; obsahujú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne
neprijateľný obsah; môžu poškodiť dobrú povesť organizátora, ktoréhokoľvek spolupracujúceho
subjektu a/alebo ich výrobkov a služeb, uvádzajú či inak obsahujú odkaz alebo inú referenciu na
subjekty, produkty
a/alebo
služby
v konkurenčnom
postavení
k organizátorovi,
spolupracujúcemu subjektu, ich produktom a/alebo službám. Organizátor nie je povinný
akokoľvek zdôvodňovať takéto svoje rozhodnutie, ktoré je konečné.

V.

Princíp hlavnej súťaže, výhercovia hlavnej súťaže, výhry v hlavnej súťaži:

1.

Úlohou súťažiaceho v hlavnej súťaži je získať čo najviac sympatie vyjadrujúcich hlasov za
zverejnenú súťažnú fotografiu a súťažný príspevok od hlasujúcich návštevníkov galérie súťažných
fotografií.
Odoslaním a doručením prihlasovacieho formulára do hlavnej súťaže v súlade s týmito
pravidlami je súťažná fotografia a súťažný príspevok zverejnený na stránkach súťaže v galérii
súťažných fotografií, za účelom ich prezerania návštevníkmi stránok súťaže a hodnotenia
(hlasovania ) návštevníkmi stránok súťaže.
Súťažiaci odoslaním prihlasovacieho formulára do hlavnej súťaže výslovne súhlasí so
zverejnením súťažnej fotografie a súťažného príspevku na stránkach súťaže. Organizátor je
oprávnený na stránkach súťaže nezverejniť alebo zo stránok súťaže odstrániť zverejnené
prihlasovacie formuláre alebo ich časti, ktoré čo i len okrajovo alebo čiastočne nespĺňajú
podmienky týchto pravidiel.
Hlavnou výhrou v súťaži je odprevadenie futbalistov slovenskej reprezentácie na futbalový
trávnik dieťaťom zastupovaným súťažiacim, ktorý sa stal výhercom hlavnej výhry v súťaži, pred
zápasom proti Ukrajine dňa 16.11.2018 v Trnave a futbalový dres. Hlavná výhra v súťaži zahŕňa
aj 2 vstupenky na zápas podľa predchádzajúcej vety na vyhradených miestach na tribúne
štadiónu a zabezpečenie stravy a ubytovania 2 osoby.
V hlavnej súťaži bude určených celkovo 9 výhercov + 3 náhradníci, pred nasledovným
futbalovým zápasom:
- 16.11.2018 SVK – Ukrajina
Určovanie výhercov bude prebiehať dňa 7.11.2018
5 výhercov hlavnej výhry v súťaži bude určených hlasovaním návštevníkov stránok súťaže.
Zvyšných 4 výhercov hlavnej výhry v súťaži a 3 náhradníkov výhercov hlavnej výhry v súťaži bude
určených žrebovaním organizátorom spomedzi všetkých prihlasovacích formulárov odoslaných
a doručených do súťaže.
Výhercami hlavnej výhry v súťaži sa stanú 5 súťažiaci, ktorých súťažné fotografie a súťažné
príspevky získali v rámci hlasovania najväčší počet sympatie vyjadrujúcich hlasov. V prípade
rovnosti hlasov získaných v rámci hlasovania dvoma alebo viacerými súťažiacimi má prednosť
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

(t.j. postupuje vyššie do poradia, na vyššie miesto) ten súťažiaci, ktorého prihlasovací formulár
bol do súťaže odoslaný a doručený ako skorší resp. najskorší spomedzi prihlasovacích formulárov
ostatných súťažiacich, ktorí dosiahli rovnaký počet hlasov. Ďalších 4 výhercov hlavnej výhry
v súťaži určí organizátor žrebovaním náhodným výberom prostredníctvom počítačového
systému spomedzi všetkých prihlasovacích formulárov odoslaných a doručených do súťaže.
Rovnakým spôsobom budú vyžrebovaní aj 3 náhradníci.
Náhradníci budú vyžrebovaní pre prípad, že hlavná výhra v súťaži nebude niektorému výhercovi
hlavnej výhry v súťaži určenému podľa bodu 7 alebo 8 týchto pravidiel odovzdaná (a to tak z
dôvodov na strane výhercu – napr. výhru odmietne, výhru sa mu nepodarí odovzdať atď., ako aj
z dôvodov na strane organizátora – napr. vylúči výhercu hlavnej výhry v súťaži pre nesplnenie
podmienok tejto súťaže – napr. pre konanie v rozpore s týmito pravidlami atď.).

VI. Súťaž o výhru pre hlasujúcich
1.

2.

3.

4.

Počas doby konania súťaže môžu návštevníci súťažných stránok súťaže udeliť hlas tomu
súťažiacemu resp. jeho súťažnej fotografii a súťažnému príspevku, ktorý by sa podľa ich názoru
mal stať výhercom hlavnej výhry v súťaži a zapojiť sa tak do súťaže s hlasovaním. Do súťaže s
hlasovaním za súťažné fotografie je možné zapojiť sa po splnení nasledovných podmienok:
a) hlasovania sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 a je plne spôsobilá
na právne úkony, má vytvorený užívateľský profil na sociálnej sieti Facebook a vyslovila
súhlas s pravidlami súťaže; hlasujúcim súťažiacim môže byť tiež fyzická osoba vo veku 15 až
18 rokov, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo
iného oprávneného
b) hlasujúci súťažiaci sa musí prihlásiť prostredníctvom svojho profilu na Facebooku, musí
riadne, správne, úplne a pravdivo vyplniť on-line registračný formulár v rozsahu: meno,
priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spolu s vyslovením súhlasu s pravidlami súťaže. Úplné
vyplnenie údajov a odoslanie formulára spolu s vyslovením súhlasu s pravidlami súťaže
(súťažiaci „odklikne“ príslušnú ikonku vyjadrujúcu súhlas), je podmienkou zapojenia sa do
súťaže s hlasovaním. Za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov vyplnených vo formulári
zodpovedá v plnom rozsahu hlasujúci súťažiaci.
Každý hlasujúci súťažiaci sa môže do súťaže s hlasovaním zapojiť len 1 krát, t.j. môže hlasovať len
za jedného súťažiaceho resp. jeho súťažnú fotografiu. V prípade opakovaného pokusu
o zapojenie sa do súťaže s už raz zadanými údajmi aplikácia automaticky neumožní hlasujúcemu
súťažiacemu zapojenie do súťaže.
Výhrou v súťaži s hlasovaním je 1 x 2 vstupenky na zápas uvedených v čl. V bod 5 týchto
pravidiel súťaže a možnosť stretnúť sa s futbalistami slovenskej reprezentácie. Každý výherca
získa 1 výhru.
Výherca súťaže s hlasovaním bude vyžrebovaný náhodným výberom prostredníctvom
počítačového systému, v rámci termínu určovania hlavnej výhry súťaže podľa čl. V ods. 6 týchto
pravidiel súťaže. Vyžrebovaný bude 1 výherca, ktorý získa 2 vstupenky na príslušný zápas.

VII. Informovanie o výhre a odovzdávanie výhier v súťaži
1.

Každý výherca bude o výhre v súťaži upovedomený bez zbytočného odkladu po jeho určení,
najneskôr do 3 pracovných dní a to telefonicky, na telefónnom čísle uvedenom v rámci jeho
prihlasovacieho formulára, na základe ktorého sa zapojil do súťaže. Súčasťou upovedomenia
výhercu o výhre v súťaži je aj výzva na potvrdenie záujmu výhercu o prevzatie výhry v súťaži
a prípadné doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie a prevzatie výhry a dojednanie
konkrétnych podmienok jej odovzdania, prevzatia a čerpania. Výherca je povinný svoj záujem o
prevzatie výhry potvrdiť telefonicky a následne aj e-mailom odoslaným a doručeným na e-

2.
3.
4.
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6.

7.

mailovú adresu oznámenú výhercovi v rámci jeho upovedomenia o výhre v súťaži, a to najneskôr
do 1 kalendárneho dňa odo dňa uskutočnenia upovedomenia podľa prvej vety tohto bodu
pravidiel. V prípade, ak výherca do 1 kalendárneho dňa odo dňa uskutočnenia upovedomenia
podľa prvej vety tohto bodu pravidiel telefonicky ako aj e-mailom nepotvrdí svoj záujem o
prevzatie výhry v súťaži a/alebo nedoplní údaje nevyhnutné na odovzdanie a prevzatie výhry
a dojednanie konkrétnych podmienok jej odovzdania, prevzatia a čerpania, nárok výhercu na
akúkoľvek výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
Mená výhercov v súťaži budú zverejnené na stránkach súťaže.
Výhry budú odovzdané a realizované za podmienok dojednaných medzi organizátorom
a jednotlivými výhercami.
Súťažiaci hlavnej výhry berie na vedomie a súhlasí, že zastupované dieťa musí mať pri realizácii
hlavnej výhry v súťaži obuté vlastné kopačky.
V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať a/alebo
realizovať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
Rovnako v prípade, ak sa výhercu nepodarí o jeho výhre v súťaži upovedomiť (napr. neprijme
telefonát, má vypnutý telefón a pod.) najneskôr do 1 kalendárneho dňa odo dňa prvého pokusu
o uskutočnenie upovedomenia, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek
náhrady zaniká. O naložení s výhrou, ktorú sa výhercovi nepodarí odovzdať a/alebo realizovať
alebo ktorá nebude z akýchkoľvek iných dôvodov výhercovi odovzdaná, rozhodne podľa svojho
uváženia s konečnou platnosťou organizátor.
Odovzdanie výhry v súťaži môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto
pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov
o totožnosti výhercu ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu
upravujúceho odovzdanie, prevzatie a realizáciu výhry, pripraveného a poskytnutého zo strany
organizátora.
Každá výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmu, príp. ďalším odvodom alebo poplatkom
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Informácia o
hodnote výhry bude výhercovi poskytnutá pri odovzdávaní resp. preberaní výhry.

VIII. Osobitné ustanovenia
1.

Odoslaním prihlasovacieho formulára do hlavnej súťaže a/alebo do súťaže s hlasovaním udeľuje
súťažiaci za seba a prípadne aj za ním zastupované dieťa organizátorovi, SLSP a spoločnosti
Kreativ gang s.r.o. (každý a ktorýkoľvek uvedený subjekt ďalej len „oprávnený subjekt“) súhlas
na spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov (vrátane osobných údajov
zastupovaného dieťaťa) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Každý a všetky oprávnené subjekty sú oprávnené osobné
údaje spracúvať na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia (a to prostredníctvom
pošty resp. iných poskytovateľov prepravných služieb ako aj prostredníctvom elektronických
komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení).
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, pre účely súťaže a jej
vyhodnotenia, na dobu na tieto účely potrebnú a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne,
formou listu doručeného príslušnému oprávnenému subjektu odvolať (počas doby konania
súťaže to však má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže, keďže organizátor súťaže bude
povinný zlikvidovať jeho osobné údaje.). Osobné údaje môže každý oprávnený subjekt spracúvať
aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje
súťažiaci všetkým oprávneným subjektom aj súhlas na využívanie všetkých ním poskytnutých
údajov (vrátane údajov zastupovaného dieťaťa) nemajúcich charakter osobného údaja. Právnym
základom spracúvania osobných údajov je súhlas súťažiaceho ako dotknutej osoby. Každý
súťažiaci má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných
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3.

4.

údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť
námietku proti profilovaniu, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo na odvolanie
súhlasu so spracovaním osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov
orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na to, aby sa na
neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne
účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností platí, že uvedené práva je súťažiaci oprávnený uplatniť v prípade ak uplatnenie
takéhoto práva umožňuje platný všeobecne záväzný právny predpis o ochrane osobných údajov
a vykonanie konkrétneho práva je technicky možné. Organizátor nezamýšľa preniesť osobné
údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. K údajom v rozsahu podľa prvej vety
tohto bodu pravidiel môžu byť priradené a na účely a za podmienok podľa tohto bodu pravidiel
spracúvané aj ďalšie údaje (vrátane osobných údajov zastupovaného dieťaťa), ktoré súťažiaci
poskytne a/alebo inak sprístupní ktorémukoľvek oprávnenému subjektu v rámci jeho účasti
v súťaži, vyhodnotenia súťaže a/alebo odovzdania, prevzatia a/alebo realizácie výhry v súťaži
a/alebo v súvislosti s nimi.
Odoslaním prihlasovacieho formulára do hlavnej súťaže a/alebo do súťaže s hlasovaním udeľuje
súťažiaci za seba a prípadne aj za ním zastupované dieťa súhlas s tým, že každý a všetky
oprávnené subjekty sú oprávnené na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia
bezplatne použiť meno, priezvisko, adresu, podobizeň, vek a ďalšie zložky osobnostných práv
súťažiaceho ako aj ním zastupovaného dieťaťa, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v
hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch
oprávnených subjektov, ako aj vyhotovovať záznamy podobizne súťažiaceho ako aj ním
zastupovaného dieťaťa a iné ich obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a tieto ďalej
bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a
propagačných materiáloch oprávnených subjektov. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje
na dobu konania súťaže a dobu nevyhnutne nutnú po ukončení súťaže.
Ak má súťažná fotografia, súťažný príspevok, akákoľvek ich zložka alebo časť povahu diela v
zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorského zákona (ďalej len „dielo“ a „autorský zákon“),
účastník súťaže odoslaním prihlasovacieho formulára do súťaže udeľuje organizátorovi za seba
ako aj za ním zastupované dieťa nevýhradný súhlas (licenciu) na jeho použitie spôsobom podľa
uváženia organizátora, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia §
19 ods. 4 autorského zákona. V zmysle uvedeného je organizátor oprávnený najmä na
vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny
predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela
alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela, verejný
prenos diela. Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez
územného, vecného a časového obmedzenia. Organizátor je oprávnený najviac v rozsahu
udeleného súhlasu udeľovať sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Organizátor je
oprávnený dielo vrátane jeho zložiek a častí sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom
tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom.
Účastník súťaže za seba ako aj za ním zastupované dieťa vo vzťahu k dielu výslovne vylučuje
kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie je
povinný túto licenciu využiť.
Odoslaním prihlasovacieho formulára do hlavnej súťaže a/alebo do súťaže s hlasovaním účastník
súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto ani jeho účasťou v súťaži neboli porušené práva
ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže týmto najmä výslovne
potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto
pravidiel udeľuje. Účastník súťaže týmto ďalej výslovne potvrdzuje, že v prípade, ak má ním do
súťaže vložená súťažná fotografia a/alebo súťažný príspevok, akákoľvek ich zložka alebo časť
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charakter prejavu chráneného v zmysle autorského zákona a/alebo jeho záznamu, najmä (avšak
nielen) diela alebo v zmysle iného právneho predpisu (napr. zložky osobnostných práv), práva ku
ktorému vlastní a/alebo vykonáva iná osoba než účastník súťaže, účastník súťaže disponuje
súhlasom danej osoby v rozsahu potrebnom na udelenie všetkých práv, súhlasov a potvrdení
v zmysle týchto pravidiel. Ak má táto osoba menej ako 18 rokov alebo nemá plnú spôsobilosť na
právne úkony z iného dôvodu, účastník súťaže odoslaním prihlasovacieho formulára do súťaže
zároveň potvrdzuje, že disponuje aj súhlasom zákonného zástupcu danej osoby v potrebnom
rozsahu. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou
účasťou v súťaži ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel
vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych
predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobnosti, ochranu osobných
údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Účastník súťaže odoslaním prihlasovacieho formulára
do súťaže potvrdzuje, že použitím súťažnej fotografie ani súťažného príspevku podľa týchto
pravidiel nebudú dotknuté žiadne práva tretích osôb, t.j. napr. práva osobnostné, práva
majiteľov vecí či ochranných známok atď. Všetky potrebné práva, súhlasy a potvrdenia súvisiace
so svojou účasťou v súťaži a udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel si musí
účastník súťaže získať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo, že
účastník súťaže svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou
porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto
porušenie plne zodpovedný, a ak objednávateľovi, ktorémukoľvek spolupracujúcemu subjektu
a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma,
zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť. Ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím
konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.
Odoslaním prihlasovacieho formulára do hlavnej súťaže a/alebo do súťaže s hlasovaním
vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa
ich v plnom rozsahu dodržiavať. Ak sa zistí, že účastník súťaže konal alebo sa pokúsil konať v
rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä
nárok na akúkoľvek výhru. Takýto účastník súťaže môže byť zo súťaže bez akejkoľvek náhrady
vylúčený a nemôže sa súťaže opäť zúčastniť.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a spoločnosti Kreativ gang s.r.o, ako aj
osoby im blízke. 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.
Za blízke osoby sa považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
platnom znení. Zamestnanci spoločnosti SLSP sa môžu súťaže zúčastniť za osobitných
podmienok určených výhradne pre nich.
Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná,
vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook disponujúcou právami k
sociálnej sieti Facebook. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci tejto súťaže sú
udeľované objednávateľovi a/alebo spolupracujúcim subjektom, nie spoločnosti Facebook.
Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované
objednávateľovi, nie spoločnosti Facebook. Súťažiaci berie na vedomie a v plnom rozsahu
akceptuje, že spoločnosť Facebook nie je zodpovedná za realizáciu súťaže.
Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť
v peniazoch.
Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné
plnenia 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 akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne
uvedenej v týchto pravidlách.

10. 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. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené vo
forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a budú zverejnené na stránkach súťaže. Účinnosť
zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej
vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.
11. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach
týkajúcich sa súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to
najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol výsledok v súťaži
podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s
dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa
bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby).
12. Vzhľadom na voľný prístup k súťažným fotografiám a súťažným príspevkom uverejneným na
internete v zmysle týchto pravidiel organizátor ani žiaden zo spolupracujúcich subjektov
nezodpovedá za ich prípadne prevzatie ani akékoľvek ďalšie použitie tretími osobami.
13. Organizátor ani žiaden zo spolupracujúcich subjektov nezodpovedá za akékoľvek technické
problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok súťaže, problémy na
strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor ani žiaden zo
spolupracujúcich subjektov nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrou v súťaži alebo
v súvislosti s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými
výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdávania
výhier. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať.
14. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie
týchto pravidiel.
15. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na www.malifutbalisti.sk

