
Pravidlá súťaže „Vianočná súťaž s OC CASSOVIA“ 
 

1. Organizátor súťaže 
 

 Spotrebiteľskú súťaž “Vianočná súťaž“ organizuje spoločnosť ARCOLA, a.s., IČO: 35 792 
442, so sídlom Pri Prachárni 4, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 
I., odd.: Sa, vložka číslo: 1307/V (ďalej len "organizátor súťaže"). Spotrebiteľská súťaž sa riadi 
výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej 
len „spotrebiteľská súťaž“ alebo „súťaž“).  
 

2. Trvanie súťaže 
 

 Spotrebiteľská súťaž trvá od 22.12.2017 do 07.01.2018. Výber výhercu sa uskutoční dňa 
08.01.2018 a zverejnený na www.cassoviaoc.sk do 10.01.2018.  
 

3. Účasť v súťaži 
 

 Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže uvedené v týchto 
pravidlách (ďalej len „účastník“). Zamestnanci organizátora súťaže ako aj osoby im blízke v zmysle 
§116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.  
 

4. Princíp a pravidlá súťaže, Určenie víťaza 

Dňa 22.12.2017 sa v priebehu dňa na webových stránkach OC Cassovia www.cassoviaoc.sk 
spustí možnosť vkladať fotografie s vianočnou výzdobou. Podmienkou zaradenia do súťaže je 
kompletné vyplnenie formulára na www.cassoviaoc.sk a vloženie elektronickej fotografie vo formáte 
JPG vianočnej výzdoby/dekorácie. Každý účastník sa do súťaže môže zapojiť iba raz, t.j. jedným 
vyplnením formulárom na jedno meno a jeden email. Hlavnú výhru získava výherca, ktorého 
fotografia bude mať najväčší počet tzv. lajkov. Ďalšie 2 ceny získajú súťažiaci s najvyššími počtami 
tzv. lajkov. Hlavnou cenou sú (1) 100 bodové skipasy 2 ks . Ďalšími cenami v súťaži sú (2) darčeková 
poukážka do predajne Berghoff v hodnote 100 €, (3) darčeková poukážka Rosler v hodnote 50 €. 
Podmienkou nadobudnutia akejkoľvek výhry je kompletne vyplnený formulár. Výherca bude 
oznámený prostredníctvom webovej stránky OC CASSOVIA. 

Výherca si musí prevziať výhru osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby 
s notársky osvedčeným podpisom na vedení OC CASSOVIA v pracovné dni v čase od 9:00 – 17:00 
hod. do 31.05.2018. Pokiaľ si výherca, alebo ním poverený zástupca nepreberie výhru v takto určenom 
termíne a čase, jeho výhra prepadá v prospech organizátora súťaže s tým, že môže byť použitá 
na ďalšie marketingové účely bez nároku výhercu na akékoľvek ďalšie či náhradné plnenie. 

 Organizátor súťaže neuhradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti 
s ich účasťou v spotrebiteľskej súťaži. Výsledky určenia výbercu sú konečné, bez možnosti odvolania. 
Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať inú výhru ako tú, ktorá je určená v týchto 
pravidlách. Rovnako nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či iné plnenie.  
 

5. Dane 
  
 Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 
Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať 
podľa tohto zákona. Výhra predstavuje výhru pred zdanením. Výhra v hodnote neprevyšujúcej 165,97 
€ je podľa zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. 
 
 
 



6. Zodpovednosť organizátora súťaže 
 

 Na výhru nevzniká právny nárok. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté 
v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže tiež nezodpovedá za akékoľvek prípadné 
vady výhry, ktorú účastník súťaže vyhral, rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú touto výhrou, 
resp. škodu, ktorá výhercovi či inej osobe vznikla v dôsledku používania výhry. Výherca nemá právo 
výhru žiadnym spôsobom reklamovať ani uplatňovať akékoľvek nároky, ktoré by mu v súvislosti 
s výhrou, ktorú prevzal, vznikli. Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže žiadnym spôsobom 
nevstupuje do vzájomných vzťahov medzi výhercom a poskytovateľom výhry, ktorý vecnú cenu 
do súťaže poskytli a výherca si všetky svoje práva a povinnosti s poskytovateľom v celom rozsahu 
vykonáva sám vo svojom mene a na vlastné náklady.  
 

7. Osobitné ustanovenia 
 

 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto 
spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa spotrebiteľskú súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. 
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou 
a jej užívaním. V prípade akéhokoľvek sporu o opodstatnenosti nároku na výhru z tejto spotrebiteľskej 
súťaže je rozhodujúce výlučne rozhodnutie organizátora súťaže. Účastník súťaže si je vedomý, 
že výhru nie je možné vymáhať ani prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo 
vylúčiť zo súťaže takého účastníka súťaže, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, špeciálne ak 
by sa snažil súťažiť alebo hlasovať za  konkrétny príspevok viac krát pomocou viacerých emailových 
adries alebo vymyslených mien, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v rozpore s dobrými 
mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno organizátora súťaže.  

8. Osobné údaje 
 

 Výherca súťaže sa zaväzuje poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, 
tel. číslo, email organizátorovi súťaže a udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie jeho osobných 
údajov do databázy organizátora a súhlas na poskytnutie a spracovanie týchto osobných údajov 
subjektu, ktorý zabezpečuje pre organizátora súťaže účtovnícke služby. Rovnako udeľuje svoj súhlas 
na zverejnenie jeho osobných údajov v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska a popisu výhry - 
na internetovej stránke organizátora www.cassoviaoc.sk. Účastník súťaže ďalej potvrdzuje, že bol 
organizátorom súťaže ako správcom osobných údajov informovaný o všetkých právach vyplývajúcich 
zo zákona o ochrane osobných údajov, t.j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, 
že má právo prístupu k nim, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z tohto zákona. Rovnako berie 
na vedomie, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať. Organizátor súťaže sa zaväzuje, že takto 
poskytnuté osobné údaje použije len na v tomzo bode uvedený účel a neposkytne ich tretím osobám.  
 

9. Záverečné ustanovenia 
 
 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke 
organizátora www.cassoviaoc.sk, ako aj v administratívnych priestoroch Obchodného centra 
CASSOVIA. Účastníci súťaže zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa 
týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra výhercovi nebude odovzdaná a stráca nárok na výhru, pokiaľ 
výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.  
 

 
 
Košice, 21.12.2017 


