
Pravidlá súťaže “Kúp si vstupenku na Kaufland 

Cup 2019 a vyhraj hokejové ceny!” 

Slovenský zväz ľadového hokeja, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, (ďalej len 

„Usporiadateľ“) organizuje súťaž “Kúp si vstupenku na Kaufland Cup 2019 a vyhraj hokejové 

ceny!”(ďalej len “súťaž”), ktorá sa spravuje týmito pravidlami:  

I. MIESTO A ČAS TRVANIA SÚŤAŽE. 

  

1. Súťaž bude prebiehať od 14. 1. 2018 do 9. 2. 2018 a je určená pre fanúšikov 

slovenského hokeja a slovenskej hokejovej reprezentácie. (Pozri DODATOK K SÚŤAŽI)  

2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k 

Usporiadateľovi alebo ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s 

organizovaním súťaže. 

3. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s 

jej pravidlami. 

4. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas na spracovanie 

osobných údajov pre marketingové účely.  

5. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas na zasielanie 

newslettrov a iných propagačných a marketingových materiálov.  

6. Súťaž prebieha na oficiálnej webovej stránke Usporiadateľa www.hockeyslovakia.sk.  

 

II. VÝHRY. 

  

1. Výhrou je 20 lístkov na turnaj Euro Hockey Challenge.  

2. Výhry budú rozdelené medzi desiatich výhercov, každý z nich získa 2 lístky.  

3. Výhra bude Výhercovi odovzdaná v termíne, ktorý bude s Výhercom komunikovaný 

dodatočne.  

 

III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI. 

  

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (ďalej len “Účastník), ktorá počas trvania 

súťaže splní nasledujúce podmienky: 

● v predpredaji si cez internetovú stránku www.ticketportal.sk kúpi vstupenku na zápas 

alebo celoturnajovú vstupenku na Kaufland Cup 2019, to v termínoch a časoch:  

- Slovensko - Bielorusko (7.2.2019 o 18:00) 

- Bielorusko - Rusko (8.2.2019 o 18:00) 

- Slovensko - Rusko (9.2.2019 o 16:00)  

● je prihlásený alebo sa prihlási do systému www.hockeyslovakia.sk prostredníctvom 

svojho e-mailu, G-mail konta alebo Facebook konta, 

● do príslušného políčka vpíše jedinečný kód, ktorý sa nachádza na vstupenke.  
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2. Prihlásením sa do systému stránky www.hockeyslovakia.sk  Účastník vyjadruje súhlas so 

spracovaním poskytnutých osobných údajov (e-mailová adresa) na marketingové účely 

Usporiadateľa.  

3. Prihlásenie do systému stránky www.hockeyslovakia.sk prebieha online.  

 

IV. POPIS SÚŤAŽE. 

  

1. Účastník súťaže po prihlásení sa do systému stránky vpíše jedinečný kód nachádzajúci 

sa na vstupenke zápasu Kaufland Cup 2019. 

2. Do súťaže je Účastník zaradený po úspešnom odoslaní kódu zo vstupenky.  

3. Účastník sa do súťaže môže zapojiť viackrát, na jeden e-mail vie vpísať 5 ks vstupeniek. 

Ak ich má zakúpených viac, je potrebné, aby ich do súťaže zaregistroval niekto iný.   

 

V. HODNOTENIE SÚŤAŽE. 

1. Usporiadateľ bude realizovať žrebovanie v termíne od 10. 2. – 12. 2. 2019. 

VI. OZNÁMENIE A DORUČENIE VÝHIER. 

1. Usporiadateľ bude kontaktovať Výhercu e-mailom na kontaktný údaj uvedený pri 

registračnom formulári. Meno Výhercu Usporiadateľ zverejní na svojej oficiálnej 

facebookovej stránke, ako aj na stránke súťaže.  

2. Výherca má od oznámenia výhry a doručenia e-mailu o výhre 3 kalendárne dni na to, aby 

odpovedal Usporiadateľovi na e-mail a následne s ním bol v kontakte v rámci bližších 

informácií o odovzdaní výhry.  

3. Ak Výherca do 3 kalendárnych dní neprejaví o výhru záujem, stráca nárok na uplatnenie 

výhry.  

4. V prípade, že nastane situácia opísaná v bode 3., bude prebiehať nové žrebovanie 

spomedzi ostatných zapojených Účastníkov.  

5. Vyhlásenie a odovzdávanie výhry Náhradníkovi bude prebiehať spôsobom, ako je 

uvedené v bodoch 1., 2., 3., 4. 

6. Výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej 

kompenzácie. Účastník nemá právny nárok na výhru. 

 

VII. STRATA PRÁVA NA VÝHRU. 

1. Každý Účastník súťaže je povinný Usporiadateľovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť 

potrebnú na oznámenie a doručenie výhry. 

2. Výherca stratí nárok na výhru: 

● ak si výhru nepreberie v čase a mieste určenom Usporiadateľom. 

3. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Účastníka, ktorý (i) konal v rozpore s 

týmito súťažnými pravidlami,(ii) pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s 

dobrými mravmi alebo (iii) svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť 

Usporiadateľa alebo (iv) nesplnil podmienky účasti v súťaži. 

VII. SPRACÚVANIE IDENTIFIKAČNÝCH A KONTAKTNÝCH ÚDAJOV O ÚČASTNÍKOVI. 
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1. Účastník súťaže poskytne pri registrácii do súťaže svoj e-mail, resp. sa automaticky 

prihlási prostredníctvom Facebooku alebo G-mail konta.  

2. Účasťou v súťaži Účastník udeľuje súhlas, aby ho Usporiadateľ kontaktoval 

prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) za účelom riadneho postupu súťaže, využitia 

všetkých práv účastníka súťaže, oznámenia a doručenia výhier. 

3. Účastník súťaže  udeľuje Usporiadateľovi súhlas na zasielanie informácii o novinkách a 

komerčných a marketingových ponukách Usporiadateľa prostredníctvom elektronickej 

pošty (t.j. na e-mail uvedený pri registrácii do súťaže).  Takto udelený súhlas je Účastník 

oprávnený kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať. 

 

IX. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA. 

1. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky Účastníkov súťaže v 

súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka, ako aj v 

súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase, ktoré určil 

Usporiadateľ. 

2. Usporiadateľ nehradí Účastníkom súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou na 

súťaži, s prevzatím výhry alebo jej užívaním. 

3. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nemožno podľa ust. § 845 

ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou. 

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného 

uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, 

pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod. 

5. Tieto pravidlá (ako aj ich zmena) budú po dobu trvania akcie zverejnené na 

www.hockeyslovakia.sk  
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