
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

Článok I 

Organizátor 

1. Organizátorom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 
01 Košice, IČO:  31297811, príspevková organizácia. Zriaďovateľom ktorého je Košický 
samosprávny kraj,, zriaďovacia listina č.1791/2009-RU18/6382 (Ďalej len „Organizátor“)  

2. Podmienky a pravidlá Súťaže sa riadia výlučne týmito pravidlami, ktoré záväzne upravujú 
podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je možná len v písomnej 
podobe vo forme dodatkov k týmto pravidlám. 
 

Článok II. 

Podmienky účasti v súťaži 

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky Súťaže (ďalej len 
„Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora.  
 

Článok III. 

Trvanie a miesto konania súťaže 

Súťaž bude prebiehať v dňoch od 05.06.2015 do 07.06.2015 v priestoroch Bábkového divadla 
v Košiciach. 
 

Článok IV. 

Začiatok, ukončenie a pravidlá súťaže 

1. Súťaž začína dňa 05.06.2015 o 9.00 hod. v priestoroch Bábkového divadla v Košiciach. 
2. Súťaž prebieha v dňoch od 05.- 07.06.2015, v čase od 9.00 do 18:00 a 7.6.2015 v čase od 

9:00-14:00.  
3. Priebeh súťaže:  

a. počas každého súťažného dňa sa budú v priestoroch Bábkového divadla nachádzať 
označené súťažné stanovištia, na ktorých detí po absolvovaní súťažnej aktivity získajú 
pečiatku od obslužného personálu, 

b. úlohou návštevníka je nazbierať do zberného hárku, ktorý obdrží pri vstupe 10 
rozdielnych odtlačok pečiatok. Po splnení podmienok, zberný hárok odovzdá na 
kontrolu na príslušnom mieste, kde po formálnej kontrole obsluha oddelí útržok 
s identifikačnými údajmi súťažiaceho a vhodí ho do prenosnej žrebovacej urny.  

c. v prípade, ak sa vyžrebovaný návštevník lyžiarskeho strediska neuvedie na zberný 
hárok kontakt, meno výhercu bude zverejnené na stránke www.bdke.sk. Výherca má 
povinnosť nahlásiť výhru na telefónnom čísle +421 55 6220 455 a následne sa 
preukázať dokladom totožnosti. V prípade že sa výherca v stanovenej 30 dňovej lehote 
neprihlási k výhre na zvolenom telefónnom čísle, výhra prepadne v prospech 
Organizátora.  



4. Súťaž bude ukončená maximálne 30 dní po žrebovania, odovzdaním ceny výhercovi.  

 

Článok V.  

Výhry v súťaži 

1. Hlavnou výhrou v súťaži je vyhliadkový let nad Košicami, ktorý zabezpečí partner súťaže, t.j. 
Slovenské technické múzeum. Organizátor do súťaže venuje dve ceny v podobe poukážky na 
ľubovoľné predstavenie Bábkového divadla v Košiciach pre štyri osoby. Výhercom budú 
odovzdané výhry na základe žrebovania, ktorého termín určí organizátor do dvoch týždňov od 
ukončenia súťaže. 

2. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne v termíne dojednanom s výhercom.  
3. V súlade s §8 ods. 1 písm. i) j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“), výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v 
hodnote prevyšujúcej 350,- Eur patria medzi ostatné príjmy podliehajúce daňovej povinnosti a 
podľa § 10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení 
odvodovej povinnosti do príslušnej zdravotnej poisťovne.  

4. Organizátor týmto uvádza, že poskytnutá výhra nepresahuje hodnotu 350,- Eur, a teda je v 
zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov a od 
odvodovej povinnosti do príslušnej zdravotnej poisťovne.  

5. Účastník stráca nárok na výhru, ak nesplnil podmienky Súťaže, stanovené Organizátorom 
Súťaže. Na získanie, poskytnutie a odovzdanie výhier nie je právny nárok.  

6. Organizátor si vyhradzuje najmä právo odmietnuť poskytnutie finálnej výhry v prípade, ak 
výherca nedovŕšil vek 18 rokov, alebo nie je v sprievode zákonného zástupcu alebo inak porušil 
alebo nedodržal podmienky súťaže, alebo z iných dôvodov na uvážení Organizátora  

7. V prípade, že sa výherca ceny vzdá výhry, musí tak urobiť prostredníctvom písomného 
vyhlásenia Organizátorovi súťaže. Na základe vyhlásenia cena prepadá v prospech 
Organizátora. 
 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

1. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, 
odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu Súťaže. O akýkoľvek sporných otázkach 
týkajúcich sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou 
rozhodovať Organizátor, s čím Účastník bezvýhradne súhlasí.  

2. V prípade, že Organizátor zistí, že výhercom Súťaže sa stala osoba, ktorá je z účasti v Súťaži 
podľa týchto podmienok vylúčená, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade jej odovzdania je 
táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi Súťaže.  

3. Organizátor nehradí Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v Súťaži.  
 

Článok VII.  
Ochrana osobných údajov  



Organizátor a nimi poverení sprostredkovatelia budú spracovávať osobné údaje víťaza výhry v 
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a emailová adresa v súlade so zákonom č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), 
Právnym základom spracovávania je dobrovoľný súhlas účastníka súťaže. Údaje nebudú 
predmetom cezhraničného toku do tretích krajín (§31 zákona) ani nebudú zverejňované. Účastník 
súťaže má právo na základe písomnej žiadosti od Organizátora vyžadovať najmä informácie o 
stave spracúvania Vašich údajov, ich odpis, opravu, blokovanie a likvidáciu údajov, ak skončil účel 
spracovávania. Ďalšie práva účastníka súťaže upravuje §28 zákona. Súhlas je možné kedykoľvek 
odvolať písomne na adrese Organizátora : Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 
Košice 

Článok VIII.  
Záverečné ustanovenia .  

Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V 
prípade, že sa zistí, že Účastník konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek 
výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z 
porušenia pravidiel Súťaže má Organizátor právo výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť 
Účastníka zo Súťaže. 2. Pravidlá Súťaže sú k nahliadnutiu k dispozícii na webovej stránke 
www.bdke.sk 

 


