
Štatút súťaže 

„S Europou na LYŽE“ 

Zmyslom tohto štatútu („Štatút“) je upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom 

„S Europou na LYŽE“ („Súťaž“) s obchodným centrom Europa SC Banská Bystrica 

(„Centrum“). Tento Štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá 

Súťaže na informačných letáčikoch, prospektoch a iných materiáloch určených spotrebiteľom. 

Tento Štatút môže byť menený jedine formou písomných dodatkov k Štatútu. 

I 

Cieľ Súťaže 
1. Cieľom Súťaže je reklama a podpora predaja v predajniach a v prevádzkach v Centre. 

2. Súťaž sa na základe tohto Štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky. 

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej 

republiky, s výnimkou osôb uvedených v článku VII bod 1. tohto Štatútu ("Súťažiaci"). 

4. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojim zákonným zástupcom. 

II 

Vyhlasovateľ a organizátor Súťaže a technické zabezpečenie Súťaže 
1. Vyhlasovateľom a organizátorom Súťaže je spoločnosť EUROPA SC a.s., so sídlom Na 

Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 712 167, zapísaná v Obchodnom 

registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 937/S 

(„Vyhlasovateľ súťaže“). 

2. Technické zabezpečenie Súťaže zabezpečuje správcovská spoločnosť CBRE s.r.o., so 

sídlom Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35819 804, zapísaná v Obchodnom 

registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24869/B. 

3. Spracovanie osobných údajov Súťažiacich zabezpečuje spoločnosť Originals, s.r.o., so 

sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 46 852 867, zapísaná v Obchodnom 

registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 26798/P. 

III 

Začiatok a ukončenie Súťaže 
1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 25.01.2016 do 13.03.2016 („Doba trvania súťaže“). 

IV 

Pravidlá Súťaže 
1. Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže, ak počas Doby trvania súťaže nakúpi v ktorejkoľvek 

predajni alebo prevádzke Centra tovar alebo službu v hodnote minimálne 15,- €. 

2. Rozhodujúcou skutočnosťou pre účasť v Súťaži je zaevidovanie nákupu podľa bodu 1. tohto 

článku Štatútu na webovej stránke www.seuropounalyze.sk, t.j. registrácia pokladničného 

bloku z nákupu, ktorý musí byť vystavený registračnou pokladňou počas Doby trvania 

súťaže a doplnenie povinných údajov Súťažiaceho v rozsahu: meno a priezvisko , adresa, 

e-mailová adresa (ak ju Súťažiaci má), telefónne číslo (ak ho Súťažiaci má), DKP dokladu, 

dátum a čas nákupu a identifikovanie predajne alebo prevádzky, v ktorej bol nákup 

urobený („Registrácia“). 

3. Súťažiaci je povinný uschovať si originály pokladničných dokladov z nákupov, ktoré je 

povinný Súťažiaci predložiť pri preberaní výhry.  

4. Jeden Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť viackrát, pričom musí splniť podmienky uvedené 

v tomto Štatúte. 



5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže také Registrácie, ktoré 

nespĺňajú podmienky uvedené v bodoch 1. a 2. tohto článku Štatútu.  

6. Účasťou v Súťaži, teda Registráciou podľa bodu 2. tohto článku Štatútu vyjadruje 

Súťažiaci svoj súhlas s platným Štatútom a pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich plne 

dodržiavať.  

7. Registráciou dáva Súťažiaci súhlas na použitie a zverejnenie svojich osobných údajov 

Vyhlasovateľom súťaže za účelom uskutočňovania reklamných a propagačných akcií 

a ponuky tovaru a služieb Vyhlasovateľa súťaže, technického zabezpečovateľa a partnerov 

Súťaže, a to bez nároku na odmenu. 

V 

Výhry a žrebovanie 
1. Hlavnou výhrou v Súťaži je: 

 Víkendový lyžiarsky pobyt pre dve osoby v hoteli AquaCity Mountain View v Poprade 

s dvoma celodennými skipasmi SKI resort Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso. 

2. Dalšími výhrami v Súťaži sú: 

 70 ks skipasov do tatranských lyžiarskych stredísk SKI resort Tatranská Lomnica, 

Štrbské Pleso a Jasná Nízke Tatry. 

3. Do žrebovania budú zaradené všetky platne vyplnené Registrácie nákupov uskutočnených 

počas Doby trvania súťaže, konkrétne od 25.01.2016 00:01 hod  do 13.03.2016 do 24:00 

hod. 

4. Vyhlásenie výhercov Súťaže prebehne prostredníctvom e-mailových správ, sms správ alebo 

telefonátu a výsledky žrebovania budú uverejnené na webovej stránke www.europasc.sk. 

5. Do žrebovania o hlavnú výhru v Súťaži budú Vyhlasovateľom súťaže zaradení všetci 

Súťažiaci, ktorí splnili podmienky uvedené v článku IV tohto Štatútu. 

6. Po skončení jednotlivých týždňov Doby trvania súťaže budú vždy v pondelok v nasledujúci 

týždeň v čase do 09:00 hod vyžrebovaní výhercovia Súťaže. Žrebovania výhercov Súťaže 

budú prebiehať v nasledovných dňoch:01.02.2016, 08.02.2016, 15.02.2016, 22.02.2016, 

29.02.2015, 07.03.2016 a 14.03.2016. Počas každého z týchto dní Vyhlasovateľ súťaže 

vyžrebuje po 5 výhercov, z ktorých každý vyhrá 2 ks skipasov. Dňa 14.03.2016 bude pri 

poslednom žrebovaní vyžrebovaných šesť výhercov, z ktorých posledný šiesty v poradí 

vyhrá hlavnú výhru v Súťaži podľa bodu 1. tohto článku Štatútu. 

7. Výhry budú výhercom odovzdávané priebežne, vždy však najneskôr do 14. dňa od 

vyhlásenia vyžrebovaného výhercu Súťaže na správe Centra. V prípade neprevzatia výhry 

Súťažiacim, napr. neprevzatím v odbernej lehote prepadajú tieto výhry bez možnosti 

náhrady Vyhlasovateľovi súťaže. Rovnako prepadajú výhry bez možnosti náhrady 

Vyhlasovateľovi súťaže v prípade, ak výherca nepredloží originál pokladničného bloku 

z nákupu, ktorý je Súťažiaci povinný predložiť pri preberaní výhry v zmysle tohto Štatútu. 

8. Pravidlá tejto Súťaže sú k dispozícii na internetovej adrese www.europasc.sk.  

VI 

Propagácia súťaže 
1. Zverejnenie a propagácia Súťaže trvá od 25.01.2016 do 13.03.2015 a uskutoční sa vo 

forme printovej reklamy, propagácii na facebooku, a uverejnením na webstránke 

www.europasc.sk. Štatút Súťaže bude uverejnený na stránke www.europasc.sk 

http://www.europasc.sk/
http://www.europasc.sk/


VII 

Osobitné ustanovenia súťaže 
1. Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, organizátora, technického zabezpečovateľa 

a servisných spoločností , ako aj osoby im blízke sú v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, vylúčení z účasti na Súťaži. 

2. Ak sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba 

jej blízka, výhra sa takejto osobe neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa súťaže. V 

prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru Vyhlasovateľovi súťaže 

bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť 

Vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry. 

3. Zaregistrovaním pokladničného bloku z nákupu, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dáva každý Súťažiaci súhlas 

k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v Registrácii resp. v súťažných podkladoch boli 

spracované a zaradené do databázy Vyhlasovateľa súťaže za účelom uskutočňovania 

marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu Súťažiaceho do 

Súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu, minimálne však do 31.12.2017. 

4. Vyhlasovateľ súťaže nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti 

s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži. 

5. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že 

nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve než ako určí 

Vyhlasovateľ súťaže, a že Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné 

plnenie. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky 

súvisiace s výhrou v Súťaži a jej využitím. 

6. Vyhlasovateľ súťaže má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo Súťaže v prípade, 

ak by takýto Súťažiaci porušoval Štatút, pravidlá alebo bol z tejto činnosti dôvodne 

podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu 

vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže každého 

Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním 

v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno 

Vyhlasovateľa súťaže. 

7. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach vyplývajúcich z alebo súvisiacich so 

Súťažou, pravidlami Súťaže, či akýchkoľvek iných nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži 

je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Vyhlasovateľa súťaže.  

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Súťaže, 

prípadne Súťaž prerušiť alebo odložiť. 

  

VIII 

Záverečné ustanovenia 
1. Tento Štatút je podpísaný v jednom (1) vyhotovení pre Vyhlasovateľa súťaže. 

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u 

Vyhlasovateľa súťaže. 

V Banskej Bystrici, dňa 22.01.2016 EUROPA SC a.s. 

Vyhlasovateľ súťaže 


