Štatút súťaže
Štatút súťaže „VEĽKÁ SEPTEMBROVÁ BEHAČKA“ (ďalej len „štatút“) je jediným záväzným
dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené
podmienky súťaže.
I. Vyhlasovateľ súťaže
Obchodné meno: buckle up, s.r.o.
Sídlo: Novosadská 400/43, 900 90 Dubová
IČO: 45 702 187
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 66930/B
(ďalej len „buckle up, s.r.o.“ alebo „vyhlasovateľ“)
II. Čas konania súťaže
Súťaž trvá od 02. septembra 2013, 12:00:00 hod. do 30. septembra 2013, 23:59:59 hod.
III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
a) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dosiahla vek 18 rokov.
b) Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k vyhlasovateľovi, ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných
činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a
vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
c) Ak sa následne preukáže, že osoba požívajúca benefity z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2.
článku III., alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, tak nárok
tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná oprávnenej osobe ďalšej v poradí. Táto
osoba je povinná uhradiť náhradu spôsobenej škody vyhlasovateľovi súťaže.
IV. Pravidlá súťaže
1. Podmienky účasti v súťaži
Do súťaže o cenu bude zaradená každá osoba, ktorá splní podmienky uvedené v článku II. a v bode 1.
článku III a zároveň poskytne svoju e-mailovú adresu. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba podľa bodu
2. Článku III. alebo ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla iným, ako štandardným spôsobom, napríklad
neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry. Rozhodnutie o vylúčení je vo výhradnej
kompetencii vyhlasovateľa.
2. Mechanizmus súťaže
Do súťaže budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži podľa
bodu 1., článku IV, pričom výhercom sa stane osoba, ktorá bude vyžrebovaná spomedzi TOP 50
najlepších hráčov, ktorí odbehnú najviac metrov v súťaži a poskytnú svoju e-mailovú adresu.
3. Cena v súťaži
Výhra v súťaži je 1 kus iPad mini. Výhra je neprenosná. Daň z príjmov fyzických osôb podľa ust. § 8 ods.
1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov odvádza výherca. Výherca bude len jeden a tento má
nárok len na jednu, hore uvedenú cenu.

4. Výherca súťaže
Výhercom súťaže je osoba, ktorá bude vyžrebovaná spomedzi TOP 50 najlepších hráčov, ktorí odbehnú
najviac metrov v súťaži a poskytnú svoju e-mailovú adresu.
5. Oboznamovanie s výsledkami súťaže
Výherca bude o svojej výhre informovaný elektronickou poštou alebo telefonicky zo strany spoločnosti
buckle up, s.r.o., a to najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa ukončenia súťaže.
6. Spôsob odovzdania výhry
a) Výhra bude odovzdaná určenému výhercovi zo strany spoločnosti buckle up, s.r.o., a to výlučne v
prípade, ak spoločnosť buckle up, s.r.o. v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia
oznámenia o výhre v súťaži podľa tohto bodu, obdrží písomné vyjadrenie výhercu, že túto výhru
prijíma. Za deň doručenia oznámenia o výhre v súťaži výhercovi, pre potreby určenia začiatku
plynutia 7-dňovej lehoty na zaslanie vyjadrenia výhercu podľa tohto bodu, sa považuje prvý (1.)
kalendárny deň nasledujúci po dni odoslania oznámenia o výhre v súťaži elektronickou poštou.
Výhru si je možné prevziať osobne na adrese Moyzesova 10, 902 01 Pezinok, alebo bude na
náklady vyhlasovateľa doručená kuriérskou spoločnosťou na adresu v Slovenskej republike, ktorú
uvedie výherca v písomnom vyjadrení o prijatí výhry.
b) V prípade, ak spoločnosť buckle up, s.r.o. v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia
oznámenia o výhre v súťaži obdrží písomné vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo
neobdrží žiadne písomné vyjadrenie predmetná výhra bude následne odovzdaná určenému
náhradníkovi ďalšiemu v poradí podľa tohto štatútu. V prípade tohto náhradníka sa pri odovzdaní
výhry bude postupovať podľa tohto štatútu. V prípade, ak neprevezme výhru nikto
z vyžrebovaných, výhra zaniká.
c) Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil
alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.
V. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž
1. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút alebo odvolať súťaž
Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek odvolať súťaž, najmä ale nielen v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.
2. Spôsob zmeny štatútu alebo odvolania súťaže
Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o
zmene alebo odvolaní na internetovej facebook fan stránke buckleup.sk.
VI. Záverečné ustanovenia
a) Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto
doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez
dodržania podmienok uvedených v článku V. tohto štatútu.
b) Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
c) Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.
d) V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu
tohto štatútu, vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasnosti v štatúte.

e) Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č.
40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
f)

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s
ňou, sa jednotliví účastníci a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a
dohodou.

g) Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.
h) Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho kópiu.

V Bratislave, dňa 02.09.2013

