Pravidlá súťaže "Poskladaj si nábytok"
1.

Vyhlasovateľ súťaže

1.1
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Ingka Centres Slovensko s.r.o. ,
so sídlom Ivanská cesta 16, Bratislava 821 04 , IČO: 35 849 363, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka č.:
27933/B (ďalej len „ v yhlasovateľ“).
2.

Obsah pravidiel

2.1
Tieto pravidlá obsahujú podmienky súťaže „ Poskladaj si nábytok “ (ďalej
len „súťaž“) a práva a povinnosti vyhlasovateľa a hráčov v súvislosti so
súťažou.
2.2
Tieto pravidlá budú dostupné na internetovej stránke www.avion.sk
a www.avionsutaz.sk a počas celého trvania súťaže v priestoroch OC Avion,
Ivanská cesta 16, Bratislava.
3.

Termín a miesto súťaže

3.1
Súťaž prebieha v termíne od 18.05.2019 od 10:00 do 19:00 v OC Avion,
Ivanská cesta 16, Bratislava (ďalej len „doba trvania súťaže“) .
4.

Podmienky účasti v súťaži

4.1
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s
trval ým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „súťažiaci“).
4.2
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci v yhlasovateľa, obchodní
partneri
a
dodávatelia
v yhlasovateľa
vrátane
ich
zamestnancov
a spolupracovníkov, zamestnanci spoločnosti IKEA Bratislava a jej dodávatelia
a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zabezpečovaní priebehu
súťaže, ako aj blízke osoby osobám uvedeným vyššie v zm ysle § 116 zákona č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník). V prípade, ak
sa súťaže takáto osoba zúč astní a stane sa výhercom, takejto osobe nárok na
výhru nevzniká a výhra sa jej neodovzdá.
4.3
Vyhlasovateľ má právo od súťažiacich vyžiadať ich doklad totožnosti za
účelom preukázania splnenia podmienok ich účasti v súťaži.
4.4

Do súťaže sa môžu súťažia ci prihlásiť len vo forme dvojíc.

4.5. Prihlásenie do súťaže je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:
 vyplnením a odoslaním on -line formuláru na internetovej stránke
www.avionsutaz.sk, a to v období od 23.04.2019 do 17.05.2019,
 vyplnením a odovzdaním formuláru v deň uskutočnenia súťaže .

5.

Priebeh súťaže

5.1
Vyhlasovateľ následne zo všetk ých riadne prihlásených súťažných dvojíc
(formou online formuláru) pred začatím súťaže náhodným spôsobom vyžrebuje
12 súťažných dvojíc. ktorých o ich vyžrebovaní a možnosti zúčastniť sa
samotnej súťaže v dostatočnom predstihu pred začatím súťaže informuje emailom a/alebo telefonicky. Ďalšie 4 súťažné dvojice vyberie vyhlasovateľ
náhodným spôsobom z prihlásených súťažných dvojíc, ktorí sa riadne prihlásili
formou formuláru na mieste, teda fyzicky v priestoroch OC Avion, Ivanská
cesta 16, Bratislava.
5.2

Samotná súťaž sa skladá z dvoch fáz.

5.3
V prvej fáze s úťaže sa uskutočnia 4 súboje, v rámci ktorých súťažné
dvojice (každý súboj má 4 súťažné dvojice , z ktorých jedna sa stane víťazom
súboja) budú mať za úlohu poskladať vybraný rovnaký kus IKEA nábyt ku,
pričom v každom kole vyhrá tá súťažná dvojica, ktorá ako prvá tento kus
nábytok riadne poskladá. Táto súťažná dvojica následne postúpi do druhej fáz y
súťaže.
5.4
Následne sa 4 úspešné súťažné dvojice z prvej fáz y súťaže zúčastnia
druhej fáz y súťaže, v rámci ktorej budú mať za úlohu poskladať vybraný
rovnaký kus IKEA nábytku, pričom vyhrá súťažná dvojica, ktorá ako prvá tento
kus nábytku riadne poskladá za vopred stanovených podmienok.
6.

Výhra

6.1
Súťažné dvojice, ktoré sa zúčastnia prvej fáz y súťaže podľa čl. 5 ods.
5.3. t ýchto pravidiel, vyhrávajú IKEA nábytok, ktorý skladali počas prvej fáz y
súťaže (ďalej len „výhra“).
6.2. Výherná súťažná dvojica podľa čl. 5 ods. 5.4. t ýchto pravidiel (ďalej len
„výherca“) vyhráva poukážku vo výške 5.000, - EUR na nákup do v obchodnom
dome IKEA Bratislava. (ďalej len „výhra“) .
6.3
Vyhlasovateľ má právo od výhercu vyžiadať jeho doklad totožnosti za
účelom prevzatia výhry.
6.4. Výhry sa nemožno domáhať súdnou cestou. Výhru podľa ods. 6.1 tohto
článku nie je možné vyplatiť v peniazoch ani za ňu poskytnúť inú peňažnú alebo
nepeňažnú náhradu. V prípade, ak výška výhry bude spĺňať podmienky na vznik
daňovej povinnosti, výherca sa zaväzuje splniť v tejto súvislosti všetky jemu
dané povinnosti voči príslušným správnym orgánom.
6.5
Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí porušia
podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi, a odobrať
im výhru, ak im už bola pridelená.
6.6
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky,
súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, predčasne ukončiť alebo zrušiť, pričom

nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnut ými súťažiacimi, alebo v súvisl osti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
resp. nevyužitím výhry.
6.7
Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že na výhru nemá právny
nárok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s t ýmito pravidlami súťaže
a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiav ať.
7.

Osobné údaje

7.1
Osobné údaje súťažiacich budú spracované v rozsahu: meno, priezvisko,
telefón, e-mailová adresa, PSČ (ďalej len „osobné údaje“). Právnym základom
tohto spracovania je súhlas dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm.
a) nariadenia GDPR. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov súťažiaci
poskytuje vyhlasovateľovi vyplnením formuláru na príslušnej internetovej
stránke alebo na mieste súťaže, a to do konca trvania súťaže, resp. do
odovzdania výhry výhercovi v rámci tejto súťaže, na účel y účasti v súťaži a
prípadné kontaktovanie pre prípad výhry. Vyhlasovateľ nemá vymenovanú
zodpovednú o sobu, neaplikuje na osobné údaje súťažiacich automatizované
rozhodovanie vrátane profilovania a nemá záujem preniesť osobné údaje
súťažiacich do tretej krajiny. Súťažiaci má právo požadovať od v yhlasovateľa
prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opr avu, vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako
aj právo na prenosnosť t ýchto osobných údajov. Zároveň má právo udelený
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať vo forme,
v akej bol udelený, právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov
ako dozornému orgánu, ako aj všetky ďalšie práva, prináležiace dotknutej
osobe podľa nariadenia GDPR. Vyhlasovateľ ako prevádzkovateľ je povinný
vyhovieť uplatneniu vyššie uvedených práv súťaži aceho a informovať ho o
výsledku.
7.2. Ostatné podmienky spracúvania Osobných údajov sa budú spravovať
Zásadami ochrany osobných údajov dostupných na internetovej stránke
www.avion.sk/sk -sk/privacy-polic y.
8.

Záverečné ustanovenia

8.1
Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zm ysle zákona č. 171/2005 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
8.2
Účasť v súťaži je dobrovoľná a účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci
súhlas s t ýmito pravidlami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
8.3
Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim či
pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takého súťažiaceho
zo súťaže.

8.4
Tieto pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné úplné
a vyhlasovateľ je oprávnený ich kedykoľvek jednostranne v priebehu súťaže
meniť.

