Štatút súťaže „Kráľovská hokejová lóža“

I. Názov súťaže: Kráľovská hokejová lóža
Košice Región Turizmus vyhlasuje súťaž „Kráľovská hokejová lóža“.
II. Organizátor a termín trvania súťaže:
Organizátor súťaže:
Košice Región Turizmus (KRT), Hlavná 48, 040 01 Košice
Súťaž prebieha od 22.4.2019 do 6.5.2019.
Vyhlásenie výsledkov: 7.5.2019
III. Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je podporiť cestovný ruch a povedomie o destinácii Košice
región v súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019.
IV. Spôsob účasti
1) Do súťaže sa účastník môže zapojiť zaregistrovaním sa na kampaňovej
webstránke www.kralovskahokejovaloza.sk.

2) Každý účastník sa do súťaže môže zapojiť len raz. Prípadné registrovanie
viacerých e-mailových adries a/alebo telefónnych čísel na meno
rovnakého súťažiaceho je neprípustné.

3) Pre definitívne zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť krátky online
formulár uložený na serveroch spoločnosti MailChimp, ktorý je
integrovaný do kampaňovej webstránky www.kralovskahokejovaloza.sk.
Organizátor súťaže sa zaväzuje neposkytovať údaje uvedené súťažiacim
pri registrácii tretej strane. Výnimkou z tohto ustanovenia je poskytnutie
údajov o výhercovi subjektu, ktorý danú výhru poskytuje, za účelom
odovzdania výhry.

V. Podmienky súťaže
1) Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá splní všetky nasledovné
podmienky účasti:

a) Navštívi webtránku www.kralovskahokejovaloza.sk, kde je
implementovaný registračný formulár.
b) V registračnom formulári uvedie svoje meno a priezvisko, obec, resp.
mesto, z ktorého pochádza, telefónne číslo a svoju platnú e-mailovú
adresu, na ktorú mu bude zaslané aj oznámenie o prípadnej výhre.
c) Pre úspešné zaregistrovanie sa súťažiaci potvrdí vyplnené údaje
kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ“.
d) Definitívne zaregistrovanie súťažiaceho do súťaže mu bude oznámené
potvrdzujúcim e-mailom a telefonicky.
2) Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere
obdobnom pracovnému pomeru, ani ich rodinní príslušníci, k
organizátorovi súťaže a subjektom poskytujúcim výhry, alebo k
zúčastneným právnickým osobám, 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, príprava kampane Kráľovská hokejová lóža. Ak
sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto
osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude
následne odovzdaná inému súťažiacemu, ktorý bude vybraný
dodatočným náhodným výberom, v zmysle pravidiel tejto súťaže.
3) Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či
zmeniť tieto oficiálne pravidlá, s výnimkou zmien, ktoré by mohli mať
vplyv na rovné postavenie účastníkov súťaže.
4) Organizátor si vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie, ktoré
nastanú v priebehu súťaže.
5) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
6) Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
7) Ceny nie je možno vymáhať súdnou cestou.
8) Výhercovia budú po ukončení súťaže kontaktovaní 7.5.2019 na nimi
zadanú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Zároveň budú vyzvaní na
vyzdvihnutie výhry. Ak výherca do 24 hodín od oznámenia nezareaguje,
nárok na výhru mu zanikne a výhra bude odovzdaná inému súťažiacemu,
ktorý bude vybraný dodatočným náhodným výberom, v zmysle pravidiel
tejto súťaže.
9) Organizačno-technické zabezpečenie súťaže, jej organizovanie a
prevádzkovanie, priebeh a riadne ukončenie bude realizované
prostredníctvom organizátora súťaže.
10)Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v
súťaži.

11)Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a
bude zo súťaže vylúčený.
VI. Výhry a vyhodnotenie súťaže
Výhry v súťaži sú nasledovné:
•

2x Sledovanie hokejového zápasu MS2019 Slovensko – USA (10.5.
o 20:15) pre skupinu 4 osôb v Tokaj Macik Winery, vrátane
občerstvenia, degustácie vína a prenocovania v ubytovaní Tokaj Macik
Winery v dvojlôžkových izbách

•

1x Sledovanie hokejového zápasu MS2019 Slovensko – Fínsko (11.5. o
20:15) v hradnej kuchyni Spišského hradu, vrátane občerstvenia, pre
skupinu 6 osôb – 1 výherca

•

2x Lístky pre 4 osoby na celodenný výlet nostalgickým vlakom
ťahaným parnou lokomotívou Ventilovka – Plnou parou za svetovým
dedičstvom 18.5. do Dobšinskej ľadovej jaskyne a okolia + hokejový
balíček Košice Región Turizmus

•

3x Hokejový balíček od Košice Región Turizmus

1) Vyžrebovanie výhercov bude vo forme náhodného výberu, v réžii
organizátora súťaže. Výhercovia budú organizátorom súťaže o výhre
informovaní telefonicky a e-mailom na e-mailovú adresu nimi zadanú
pri registrácii do súťaže. Vyhodnotenie uskutočnia tri nezávislé osoby
poverené organizátorom súťaže.
2) Vecné ceny budú výhercom odovzdané buď osobne, v Regionálnom
informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach, alebo zaslaním na
adresu, ktorú uvedú organizátorovi súťaže. Zážitkové výhry
(sledovanie hokeja v Kráľovskej hokejovej lóži, občerstvenie,
degustácia, prenocovanie) budú považované za prevzaté prezenčnou
účasťou výhercov v uvedenom termíne na uvedenom mieste.
3) Ak výherca do 24 hodín na informáciu o výhre nezareaguje, nárok na
výhru mu zanikne a výhra bude odovzdaná inému súťažiacemu, ktorý
bude vybraný dodatočným náhodným výberom, v zmysle pravidiel
tejto súťaže.
4) Výherca si môže prevziať:
- Vecnú výhru – osobne najneskôr 10 dní od dňa vyhodnotenia
a uverejnenia výsledkov súťaže v zmysle ustanovení odseku 2.
bodu VI. Výhry a vyhodnotenie súťaže. Po tejto lehote má
organizátor súťaže právo výhru udeliť inému zo zapojených
súťažiacich. V prípade, že výherca vyjadrí vôľu obdržať vecnú
výhru poštou, bude mu zaslaná najneskôr 5 dní od vyhodnotenia
súťaže.

-

Zážitkovú výhru – prezenčnou účasťou v danom termíne a na
danom mieste
5) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
6) Každý výherca môže získať iba jednu cenu.
7) V prípade získania výhry pre viacero osôb je ich výber plne na
zodpovednosti výhercu, v zmysle počtu osôb, pre ktoré je výhra
určená a definovaná v tomto bode.
8) 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 (ďalej ako „ZDP“). Individuálne výhry, ktorých hodnota
nepresahuje výšku 350 EUR, sú v súlade so ZDP oslobodené od dane z
príjmov.
9) Namiesto ceny nie je možné poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú
náhradu ani iné plnenie. Výhra je neprenosná.
10)Organizátor súťaže informuje výhercov o hodnote ceny, ktorá bude
uvedená v preberacom protokole. Výherca podpisom preberacieho
protokolu vyjadruje súhlas s prevzatím výhry, ktorú je povinný uviesť
vo svojom daňovom priznaní za predpokladu, že daňové priznanie
podáva. Organizátor nezodpovedá za nesplnenie si daňových
povinností výhercu (za zdanenie výhry výhercom).
11)Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná.
12)Zaregistrovaním sa do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými
podmienkami súťaže „Kráľovská hokejová lóža“.
V Košiciach 15.04.2019
Štatút súťaže vypracoval a za obsah zodpovedá: Mgr. Viktor Wurm
Štatút súťaže schválila: JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka,
Košice Región Turizmus

