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ŠTATÚT SÚŤAŽE 

„Pristavte sa na Galantských trhoch a vyhrajte“ 

 
Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá súťaže s názvom „Pristavte sa na 

Galantských trhoch a vyhrajte “ organizovanou spoločnosťou Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 

239 763, Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 

Oddiel: Sro, Vložka č. 12327/T. 

 

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o 

hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Cieľom súťaže „Pristavte sa na Galantských trhoch a vyhrajte“ (ďalej len „súťaž“) je 

poskytnúť širokej verejnosti atraktívnym spôsobom možnosť získania vecných cien, 

konkrétne 3 vecných cien:  balíček reklamných predmetov značky ŠKODA, balíček 

reklamných predmetov značky VW a balíček reklamných predmetov značky SEAT.(ďalej len 

“Cena”).  

2.  Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú občanmi 

Slovenskej republiky alebo na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt 

a splnia podmienky Súťaže podľa tohto štatútu. Nesplnenie podmienky účasti v Súťaži je 

dôvodom pre vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže. 

3. Zamestnanci Organizátora, členovia štatutárneho orgánu Organizátora, spoločníci 

Organizátora ako aj im blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na 

súťaži vylúčení. 

 

II. 

Organizátor a technické zabezpečenie súťaže 

 

1. Vyhlasovateľom Súťaže, organizátorom Súťaže a poskytovateľom cien do Súťaže je 

spoločnosť Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 763, Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, zapísanou v 

obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 12327/T (ďalej len 

“Organizátor súťaže” alebo “Organizátor”), ktorá súťaž aj technicky zabezpečuje, 

prevádzkuje. 

 

III. 

Priebeh súťaže 

 

1.  Súťaž bude prebiehať v období od 11.08.2022 od 9:00hod do 13.08.2022 do 19:00hod. 

2. Súťaž bude za podmienok tohto štatútu prebiehať formou žrebovania výhercov cien zo 

všetkých prihlásených Súťažiacich, ktorý správne odpovedali na všetky položené otázky, 

pričom žrebovanie prebehne po skončení súťaže dňa 16.8.2022.00 

 

IV. 

Podmienky súťaže, prihlasovanie a účasť v súťaži, vyhodnotenie súťaže 

 

1.  Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže v období trvania súťaže. 

2.  Súťaž je organizovaná vo vyhradených priestoroch Organizátora súťaže počas Galantských 

trhov 2022 na Mierovom námestí v Galante. 
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3. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí, registruje tak, že vyplní dotazník, v ktorom uvedie svoje meno, 

priezvisko, telefónne číslo, e-mail, a to z dôvodu, aby v prípade výhry niektorej ceny, mohla 

byť súťažiacemu táto výhra oznámená a odovzdaná, a zároveň zodpovie tri otázky ohľadom 

Organizátora, pričom podmienkou zaradenia do súťaže je správna odpoveď na všetky tri 

otázky.  

4. Po registrácii podľa bodu 3. tohto článku Štatútu bude súťažiaci automaticky zaradený do 

zlosovania o ceny. 

5. Výhercovi výhry bude výhra oznámená prostredníctvom ním zadaného emailu.   

6. V oznámení o výhre podľa bodu 5. tohto článku Štatútu bude výherca zároveň vyzvaný na 

osobné prevzatie si výhry u Organizátora a to v lehote do 14 dní od oznámenia. 

Nevyzdvihnutím si ceny v stanovenej lehote cena prepadá. Výherca ceny jej uplatnením 

automaticky súhlasí s fotením a nahrávaním videa, pričom zhotovené fotografie aj video 

môžu byť použité na ďalšie marketingové aktivity Organizátora. 

7. Zoznam všetkých výhercov súťaže bude v deň príslušného losovania zverejnený ako na web-

stránke Organizátora, tak aj na facebook-vej a instagram-ovej stránke Organizátora súťaže. 

 

V. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Registráciou udeľuje súťažiaci v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za 

účelom zabezpečovania a realizácie súťaže, ako aj s ich zaradením do databázy Organizátora 

pre účely uskutočňovania marketingových a propagačných aktivít Organizátora a/alebo 

ponuky tovaru a služieb Organizátora, a to na čas trvania súťaže, ako aj po jej skončení až do 

prípadného písomného odvolania tohto súhlasu zo strany súťažiaceho. Súťažiaci výslovne 

udeľujú súhlas, aby sa pre účely súťaže zaznamenané fotografie ako obrazové záznamy 

používali formou sprístupnenia verejnosti a verejného rozširovania v rámci súťaže, ako aj po 

jej skončení, na webstránke https://autoprofit.sk/na-stiahnutie, facebook-ovej a instagram-ovej 

stránke Organizátora, v Newsletteroch Organizátora a v printových médiách propagujúcich 

Organizátora, ako aj v ďalšej reklame Organizátora. Podmienky ochrany osobných údajov sú 

upravené v https://autoprofit.sk/o-nas/gdpr . 

2. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 

účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. 

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že 

nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Organizátor. 

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenami a 

ich využitím. 

4. Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami 

uvedenými v tomto štatúte. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani 

neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte. 

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so 

súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými 

by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiacim, alebo ktorými by 

ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiacich. 

Každý súťažiaci sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich 

alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia 

tejto podmienky je Organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. 

5. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo 

akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy Organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie 

propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k 

https://autoprofit.sk/o-nas/gdpr
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Organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je Organizátor súťaže oprávnený 

súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. 

6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené 

porušením pravidiel súťaže zo strany súťažiacich (napr. poskytnutím a zverejnením 

fotografie, na ktorú nemá súťažiaci autorské práva). 

7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo 

strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné 

nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné 

nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu 

v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania výhry. 

8.  Na výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. U výhry nie je právny nárok na ich preplatenie 

v hotovosti. 

9. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže alebo 

akýchkoľvek nárokov súvisiacich s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné 

stanovisko Organizátora. 

10. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne súťaž 

prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo odvolať a to aj bez uvedenia dôvodu. Akúkoľvek zmenu 

pravidiel súťaže oznámi Organizátor na svojej internetovej stránke www.autoprofit.sk, 

facebook-ovej stránke https://www.facebook.com/AutoprofitGalanta/ a instagram-ovej 

stránke https://www.instagram.com/autoprofit/. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci 

berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. 

Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne 

informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na 

internetovej stránke www.autoprofit.sk, facebook-ovej stránke 

https://www.facebook.com/AutoprofitGalanta/ a instagram-ovej stránke 

https://www.instagram.com/autoprofit/. 

 

 

V Galante, dňa 10.8.2022 

Autoprofit, s.r.o. 

Organizátor súťaže 

https://www.facebook.com/AutoprofitGalanta/
https://www.instagram.com/autoprofit/
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