Pravidlá súťaže „SUPER SOBOTA 17.7.2021“
Pravidlá súťaže „SUPER SOBOTA 2021“ (ďalej len „Pravidlá”) sú jediným záväzným
dokumentom, ktorý upravuje podrobne súťaž „SUPER SOBOTA 2021“ (ďalej „Súťaž“) tak,
aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. V skrátených verziách môžu byť
tieto pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), na
webovej stránke www.cassoviaoc.sk. Tieto pravidlá môžu byť zmenené výlučne formou
písomných dodatkov podpísaných Usporiadateľom Súťaže.
I. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom Súťaže je prevádzkovateľ nákupného centra Cassovia spoločnosť: ARCOLA
a.s., IČO 35792442, so sídlom Pri Prachárni 4, 040 11 Košice, Slovenská republika, (ďalej len
"Usporiadateľ").
II. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v termíne od 17.7.2021 od 10:00 do 18:00.
III. Účastníci Súťaže
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek min. 18 rokov.
V prípade, ak sa súťaže chce zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov, je to možné, ale iba za
doprovodu dospelej osoby, ktorá vek 18 rokov dovŕšila.
2. Účastníkom nemôžu byť ďalej zamestnanci Usporiadateľa, osoby v obdobnom postaveniu
ako títo zamestnanci, alebo osoby blízke zamestnancov Usporiadateľa v zmysle § 116
Občianskeho zákonníka.
IV. Pravidlá Súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v Obchodnom centre CASSOVIA.
2. V prípade, ak účastník splnil súťažné zadanie: a to nákup v ľubovoľnom obchode
Obchodného centra CASSOVIA nad 25€ (okrem supermarketu LIDL), bude mať automaticky
po predložení pokladničného dokladu možnosť vybrať si výherný balón.
3. Súťaž sa uskutoční v termíne od 17.7.2021 od 10:00 do 18:00, alebo do vydania zásob.
4. Víťazom výhry (ako je definovaná nižšie) bude každý, kto nakúpi nad 25€ v OC
CASSOVIA (okrem supermarketu LIDL) v termíne od 1.7.2021 do 17.7.2021 a zúčastní sa
Súťaže.
5. Výhra je určená tak, že účastník vyžrebuje z vyfúknutých balónikov svoj balónik, ktorý
zástupca usporiadateľa nafúkne a na balóniku sa tak stane čitateľnou výška výhry vo forme
poukážky, ktorá náleží účastníkovi. Hodnota poukážky je stanovená v rozmedzí 10€ - 30€.
Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh výhry, než ten, ktorý
vyžreboval.

V. Výhry v Súťaži
Výhry v Súťaži sú darčekové poukážky v celkovej hodnote 2400 EUR (ďalej len „Výhra“).
V Súťaži je 150 ks darčekových poukážok.
VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Usporiadateľ nezhromažďuje ani neuchováva žiadne osobné údaje Účastníkov Súťaže.
VII. – Osobitné ustanovenia
1. Výherca zodpovedá za prípadné zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha
nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky
ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry
výhercom, budú hradené samotným výhercom.
2. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť,
predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným
spôsobom zverejní na stránke www.cassoviaoc.sk.
3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že
nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ
a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci
berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

V Košiciach 1.7.2021

