
Podmienky súťaže „TURISTICKÁ SÚŤAŽ“ 

k výstave Caravan, Bike, Tourist 2022 

 

ORGANIZÁTOR 

Organizátorom súťaže je: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. so sídlom Výstavná 

4, 949 01  Nitra. IČO: 36855642, Registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel Pš vložka 10007/N. 

 

Súťaž nie je spoločnosťou Facebook organizovaná, sponzorovaná, podporovaná a ani nie je 

v žiadnom inom prepojení. Osobné údaje získané od účastníkov súťaže budú použité výlučne 

na účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výlučne 

Organizátor súťaže. 

I. ÚČEL SÚŤAŽE 

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o 

hazardných hrách v platnom znení a nie je hazardnou hrou, resp. ako reklamná súťaž v zmysle 

§ 9 ods. 2) písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorej výhra/cena je až do 

zákonom stanovenej výšky oslobodená od dane. 

Účelom súťaže je zabezpečiť vyššiu návštevnosť a aktivitu na webových stránkach a profile 

výstaviska Agrokomplex na sociálnej sieti Facebook.  

II. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky. 

Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré v 

čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastníci“). Účastník je 

povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke 
https://agrokomplex.sk/caravan-bike-tourist/ 

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa 

na účely Podmienok rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka. 

III. PRIEBEH A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

Nástrojom, prostredníctvom ktorého sa Účastník môže zapojiť do súťaže je verejný užívateľský 

profil Účastníka vytvorený na sociálnej sieti Facebook.  Podmienkou účasti v súťaži je vloženie 

komentáru Účastníka k postu so zadaním k súťaži. Zapojením sa do súťaže Účastník 

potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami. Udelením súhlasu s Podmienkami Súťaže 

vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. 

Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže Účastníka, ktorého komentár bude 

obsahovať hrubo urážlivé vyjadrenia alebo ak bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými 

mravmi. Rovnako je Organizátor oprávnený vylúčiť z účasti v Súťaži osoby na základe 

objektívnych dôvodov, a to predovšetkým pre porušenie Podmienok. 

Súťaž sa uskutoční v termíne od 30.3. do 4.4. do 9:00 (vrátane). Do žrebovania budú zaradení 

len tí účastníci, ktorí splnia úlohu uvedenú v súťažnom príspevku. 



Výhrou v súťaži je: vstupenka pre dve osoby na výstavu Caravan, Bike, Tourist 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr dňa 4.4.2022 

Výherca Súťaže bude určený náhodným žrebovaním; počet pozitívnych hodnotení (tzv. 

„lajkov“) nemá vplyv na možnosť výhry. Žrebovanie bude zabezpečené náhodným výberom 

zo strany Organizátora, pričom do žrebovania nie sú zaradené duplicitné komentáre.  

Výherca bude vyhlásený na Facebookovom profile Organizátora, najneskôr 2 pracovné dni od 

žrebovania. O výhre bude informovaný v komentári pod súťažným postom alebo v rámci postu 

losovania a ďalej kontaktovaný formou súkromnej správy (prostredníctvom Facebook 

Messenger) za účelom získania osobných údajov pre doručenie výhry, v rozsahu: meno 

a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa. 

Výherca je povinný uplatniť si právo na výhru najneskôr do 5 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov 

v súťaži na Facebookovom profile Organizátora. Výhra bude výhercovi zaslaná 

prostredníctvom poštového doručovateľa alebo kuriéra, doručením na adresu určenú výhercom 

a oznámenú Organizátorovi.  

IV. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Ak sa preukáže, že výherca súťaže bol do súťaže zaradený v rozpore s podmienkami súťaže, 

výhra mu nebude odovzdaná a prepadne v prospech Organizátora.  

Organizátor  nehradí  súťažiacim  žiadne  náklady,  ktoré  im  vzniknú  v  súvislosti  s  ich 

účasťou v súťaži alebo získaním výhry. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok. 

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predčasne ukončiť. Organizátor nie je zodpovedný za 

akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.  

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto štatútom 

súťaže. 

Organizátor vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada o 

to Organizátora.  

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo  upraviť štatút a zverejniť ho rovnakým 

spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená. 

 

V. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov 

v rámci Súťaže je Organizátor. Účastník Súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje svoje 

oboznámenia sa s Podmienkami a zároveň udeľuje Organizátorovi svoj súhlas so spracúvaním 

svojich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v Súťaži ako aj na odovzdanie výhry.  

V Nitre dňa 30.3.2022 


