PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„VaV TABLO 2019“
Preambula
Pravidlá súťaže sú jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobné pravidlá súťaže tak, aby boli presne a
zrozumiteľne určené .
Článok I.
Vyhlasovateľ súťaže
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je: obchodná spoločnosť V a V Servis, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 781 878,
zapísaná v OR SR vedeného okresným súdom Prešov (ďalej ako „VaV“ alebo „vyhlasovateľ“).
Článok II
Cieľ a trvanie súťaže
2.1. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj, aktivity a propagáciu VaV a zviditeľniť VaV v konkurenčnom prostredí.
2.2. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení
neskorších predpisov. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou.
2.3. Súťaž sa uskutoční v termíne od 13.05.2019 do 03.06.2019.
2.4. V prípade, že sa do súťaže nezapojí viac ako 20 účastníkov, súťaž sa automaticky predlžuje do 30.06.2019.
Článok III.
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá žena alebo muž – fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a v prípade neplnoletej
osoby iba s na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu s prihlásením do súťaže.
3.2. Súťažiaci je povinný splniť kumulatívne nasledujúce podmienky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Followni nás na Facebooku
Pošli fotku svojho tabla a triedy na marketing@vav.sk / Alebo sa príď s triedou vyfotiť priamo k nám
Do predmetu uveď TABLO
Pripoj aj krátke 15-sekundové video, kde tvoja trieda motivuje ľudí za vaše tablo hlasovať
V správe nám napíš názov školy a triedy
Do textu skopíruj aj túto vetu pre GDPR (bez nej sa registrácia neráta): Udeľujem súhlas so spracovaním
poskytnutých osobných údajov do súťaže „VaV TABLO 2019“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a oboznámil som
sa s podmienkami súťaže, ktoré sú zverejnené na autoskolavav.sk/vav-prispeje-maturantom.

Fotografia má zachytiť triedu strednej školy so svojím tablom, pričom musí spĺňať požiadavky na kvalitu.
V prípade nesplnenia uvedených povinností nebude daný záujemca zaradený do súťaže.

Článok IV.
Cena v súťaži
4.1. Skvelé odmeny sú pripravené pre každého:
-

Zľava 30€ na vodičský preukaz (VP) pre všetkých žiakov víťaznej triedy

-

Hotovosť 100€ pre víťaznú triedu v hlasovaní na Facebooku

-

Hotovosť 100€ pre víťaznú triedu, ktorú vyberie V a V Servis, s.r.o.
Článok V.
Priebeh a podmienky súťaže a spôsob určenia výhercu

5.1. Súťaž bude prebiehať na FB stránke https://www.facebook.com/AutoskolaVaV/ a to tak, že všetky doručené
fotografie spĺňajúce podmienky budú uverejnené za účelom možnosti hlasovania/lajkovania verejnosťou.
5.2. Verejnosť bude hlasovať/lajkovať fotky podľa toho, ktorá sa im bude najviac páčiť. Súťažiaci, ktorý pošle svoju fotku
a získa najviac lajkov, sa nemusí automaticky stať víťazom. VaV si vyberie výhercu.
5.3. Osoba, ktorú určí vyhlasovateľ súťaže za výhercu sa nestáva automaticky výhercom. Na to, aby došlo k zmene
statusu osoby súťažiaceho na výhercu je potrebné, aby sa táto osoba prihlásila najneskôr do 10 dní od vyžrebovania,
v opačnom prípade prepadne výhra v prospech vyhlasovateľa súťaže.
5.4. Vyhlasovateľ v prípade úspešného overenia všetkých údajov odovzdá výhru výhercovi, pričom najskôr musí
kontaktovať VaV na e-mailovej adrese marketing@vav.sk.
5.5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť odovzdať výhru v prípade podozrenia na spáchanie podvodného alebo
nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže. Obdobne je oprávnený postupovať v prípade, že výherca
bude šíriť zlé meno spoločnosti VaV.
5.6. Zľavu si súťažiaci môže vyzdvihnúť/uplatniť v Autoškole VaV v Prešove, v Košiciach, pričom najskôr musí
kontaktovať VaV na e-mailovej adrese marketing@vav.sk, ktorá uvedenú zľavu zadá do systému.

5.7. Obrázky s nevhodným obsahom, resp. mimo zadania danej témy budú vymazané zo súťaže.
Článok VI.
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút
6.1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či zmeniť jej pravidlá, a to bez
udania dôvodu, najmä však v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II.
pravidiel. V takomto prípade nemá súťažiaci nárok na akékoľvek odškodnenie alebo vyrovnanie. Takéto rozhodnutie
je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webe.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
7.1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom vyhlasovateľa.
7.2. Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších právnych predpisov a výhercova je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.
Príjemca výhry prevyšujúcej hodnotu 350€ je povinný zaplatiť daň z výhry.
7.3. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s týmito pravidlami a s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený
uverejniť meno a priezvisko výhercu a fotografiu v oznamovacích prostriedkoch a na reklamné a propagačné účely
vyhlasovateľa súťaže bez nároku výhercu na odmenu.
7.4. V prípade rozporu ustanovení pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich
sa výkladu týchto pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel.
7.5. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou,
je vždy rozhodujúce konečné stanovisko vyhlasovateľa.
7.6. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii v sídle vyhlasovateľa
súťaže a na príslušných internetových stránkach vyhlasovateľa.
7.7. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
7.8. V súlade s ustanovením § 845 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, výhru nie
je možné vymáhať súdnou cestou. Na výhru nie je právny nárok. Nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu
a nie je možné ju nárokovať v alternatívnej podobe.
7.9. Účastník súťaže poskytuje svoj súhlas k využitiu svojej e-mailovej adresy pre potreby šírenia obchodných oznámení
v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
7.10.Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ich poskytnutie účastníkom súťaže je dobrovoľné.
Poskytnuté údaje budú zaradené a spracované vyhlasovateľom do databázy, ktorú vyhlasovateľ využije, v rozsahu
fotografia tváre, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje,
že bol vyhlasovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že mu boli známe všetky
potrebné informácie zo strany vyhlasovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže zapojením
sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
7.11.Účastník súhlasí s použitím zaslanej fotografie na reklamné a propagačné účely pre vyhlasovateľa a členov skupiny
VaV na dobu 1 roka od skončenia súťaže a v prípade víťazky na časovo neobmedzené obdobie.
V Prešove, ..........................
................................................
V a V Servis, s.r.o.
Ing. Jaroslav Výboštek, PhD., konateľ

