Pravidlá reklamnej súťaže s názvom „Vyhraj lístky na festivaly Limitless edition“
Pravidlá súťaže
Čl. I
Usporiadateľ súťaže
1. Usporiadateľom súťaže „Vyhraj lístky na festivaly Limitless edition” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť ST.
NICOLAUS – trade, a.s., so sídlom Trnavská cesta č. 100, 821 01 Bratislava, identifikačné číslo 35 680 261,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 974/B (ďalej len
„usporiadateľ“).
Čl. II
Organizátor súťaže
1. Organizátorom súťaže je spoločnosť HEADS, s.r.o., so sídlom Koprivnická ul. č. 9G, 841 02 Bratislava,
identifikačné číslo 47 545 909, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 94679/B (ďalej len “organizátor”).
Čl. III
Trvanie súťaže
1. Súťaž prebieha v čase od 26. 6. 2016, od 18:00 hod. do 31. 8. 2016, do 24.00 hod. na internetovej
stránke www.nicolauska.sk.
Čl. IV
Výhry v súťaži
1. Hlavnou výhrou sú: 200 ks lístkov na letné festivaly (ďalej len „hlavná výhra“) uvedené na stránke
www.nicolauska.sk.
2. Ďalšími výhrami sú: 40 ks trička Nemáš limit a 20 ks mikiny Nemáš limit (ďalej len „ doplnková výhra“).
Čl. V
Podmienky účasti v súťaži
1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá
v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek minimálne 18 rokov (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu
zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
V prípade, že sa výhercom stane osoba podľa predchádzajúcej vety, výhra jej nebude odovzdaná a na jej
miesto nastúpi ďalší účastník.
Čl. VI
Podmienky účasti v súťaži a žrebovanie
1. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že sa počas trvania súťaže zaregistruje na internetovej stránke
www.nicolauska.sk.
2. Účastník súťaže má za úlohu vybrať si letný festival, ktorého sa má záujem zúčastniť a vyplniť kontaktný
formulár. Po vyplnení kontaktného formulára (v rozsahu Meno, Priezvisko a e-mail účastníka) a stlačením
tlačidla „Hrať o lístky“ sa účastník automaticky zaradzuje do žrebovania o hlavnú výhru. Návštevník stránky
je na stránke informovaný aj o možnosti súťažiť o doplnkovú výhru. Súťaže o doplnkovú výhru prebiehajú na
instagramovom profile Nicolaus Vodky, t.j. Nicolaus_Vodka, na ktorý sa záujemca dostane po stlačení tlačidla
“Hrať o merch”.
3. Účastník sa môže do súťaže zapojiť aj viackrát, avšak každý účastník sa môže stať výhercom hlavnej
výhry na ním vybratý letný festival len jeden krát.

4. Žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční v dňoch 29. 6. 2017, 18. 7. 2017, 8.8. 2017, 15. 8. 2017, 23. 8.
2017, 29. 8. 2017.
5. Žrebovanie doplnkovej výhry sa uskutoční ľubovoľne vybraný deň organizátorom v rámci každého
týždňa v období od 31.6.2017 - 31.8.2017.
6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť termíny žrebovania uvedené v bode 5. a 6. O zmene termínu
žrebovania bude usporiadateľ informovať na stránke www.nicolauska.sk. Do žrebovania budú zaradení
všetci účastníci, ktorí splnili podmienky účasti podľa týchto pravidiel. Účastník bude zaradený do žrebovania
len pre ten letný festival, ktorý si vybral pri registrácii do súťaže. Žrebovanie výhry uskutoční organizátor
elektronicky, náhodným výberom výhercu z databázy účastníkov súťaže zaradených do žrebovania.
7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené
v týchto pravidlách.
Čl. VII
Odovzdanie výhry
1. Výhru môže získať iba ten účastník, ktorý splní všetky podmienky pre získanie výhry uvedené v týchto
pravidlách. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
2. Organizátor uverejní zoznam výhercov súťaže na oficiálnej fanúšikovskej stránke produktov NICOLAUS
Extra Jemná Vodka na Facebooku (www.facebook.com/NicolausVodka/) a na internetovej stránke
www.nicolauska.sk.
3. Organizátor súťaže bude výhercu taktiež informovať o výhre e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú
uviedol pri registrácii do súťaže a vyzve ho, aby počas nasledujúcich 48 hodín zaslal organizátorovi e-mailom
osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), a to za účelom
doručenia výhry. V prípade, že výherca neoznámi organizátorovi údaje podľa predchádzajúcej vety do 48
hodín od doručenia e- mailovej správy organizátora, v ktorej ho organizátor informuje o výhre, nárok výhercu
na výhru zaniká.
4. Výhry budú výhercom doručené prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérskou službou.
Organizátor nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu veci, ktorá je predmetom hlavnej výhry alebo
doplnkovej výhry, počas prepravy.
Čl. VIII
Výhry a daň z príjmov
1. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto
zákona.
2. Výhry, ktoré získajú výhercovia v tejto súťaži, predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote
neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.
Čl. IX
Zodpovednosť organizátora
1. Na hlavnú výhru ani na doplnkovú výhru nevzniká právny nárok a nemožno ich vymáhať, a to ani
prostredníctvom súdu. Výherca nemá právny nárok na zámenu hlavnej výhry a ani na zámenu doplnkovej
výhry, ani na výplatu ich hodnoty v peniazoch.
2. Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na hlavnej výhre
alebo doplnkovej výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu
zodpovednosť za vady doplnkovej výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním hlavnej výhry
alebo doplnkovej výhry.
3. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté výhercom v súvislosti s
neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím hlavnej výhry alebo doplnkovej
výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými výhercom.
Čl. X

Osobitné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného
uváženia a vyhradzuje si tiež právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. V
prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Ak sa
organizátor dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé alebo nesprávne údaje alebo
informácie, je organizátor oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na takúto výhru
tým zaniká.
2. Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje usporiadateľovi výslovný súhlas na dobu neurčitú na použitie
e-mailovej adresy, ktorú použije pri účasti v súťaži, na marketingové účely, a to za účelom zasielania
reklamných správ propagujúcich výrobky usporaidateľa. Účastník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek
odvolať.
Čl. XI
Osobné údaje
1. Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje organizátorovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu
neurčitú na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica
a číslo, obec, PSČ) a telefónne číslo na účely doručenia výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude
nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu
osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov
kedykoľvek odvolať. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený
s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky
spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1. Zapojením sa do súťaže účastník vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s podmienkami súťaže
uvedenými v týchto pravidlách a s prípadným prijatím výhry spôsobom uvedeným v týchto pravidlách.
Účastník sa zároveň zaväzuje týmito pravidlami súťaže riadiť.
2. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 27. 6. 2017.
V Bratislave, dňa 27. 6. 2017

Usporiadateľ: ST. NICOLAUS – trade, a.s.
Organizátor: HEADS, s.r.o.

