
 

Štatút súťaže NanoProtekt 
 

1. Vyhlasovateľ, organizátor a prevádzkovateľ súťaže 

1.1. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S. 

1.2. Organizátorom súťaže je NanoProtekt s.r.o. so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 47 521 007, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 71/B, oddiel: Sa (ďalej len „Organizátor 
súťaže“).   

1.3. Prevádzkovateľom súťaže je Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (ďalej len 
„Prevádzkovateľ“). 

1.4. Cieľom súťaže je marketingová propagácia a podpora predaja produktov WOWFIXIT – tekutá ochrana skla. 

2. Trvanie súťaže 

2.1. Súťaž sa uskutoční v období od 01.10.2017 do 31.10.2017 (ďalej len „Doba trvania súťaže“) na vybraných 
obchodných miestach Prevádzkovateľa, ktoré majú v ponuke produkty WOWFIXIT – tekutá ochrana skla. 

3. Účasť v súťaži 

3.1. Súťaže o výhru (ďalej len „Súťaž“) sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá splní nasledovné podmienky:  

a. dosiahla vek minimálne 18 rokov,  

b. je držiteľom Poštovej karty, ktorú použije pri nákupe aspoň jedného produktu WOWFIXIT v hodnote 19,99 

Eur s DPH alebo 18,49 Eur s DPH pri použití 40 bonusových bodov na obchodnom mieste Prevádzkovateľa, 

c. v zlosovacom kupóne uvedie svoje osobné údaje potrebné pre zaradenie do Súťaže a odovzdá ho na 

priehradke obchodného miesta Prevádzkovateľa. 

3.2. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže aj viac krát každým ďalším uskutočneným nákupom podľa písm. 3.1. 
počas Doby trvania súťaže. 

4. Výhry v Súťaži  

4.1. Výhrami v Súťaži sú: 

a. 3 x víkendový pobyt pre dve osoby v hoteli Borovica na Štrbskom plese, 

1.  cena: víkendový pobyt s polpenziou pre dve osoby v hoteli Borovica na Štrbskom plese  a vstupom do 

wellness (pobyt nie je možné čerpať v termínoch  22.- 26.2017 a 29.12.2017 – 2.1.2018)   

2.  cena:  víkendový pobyt s polpenziou pre dve osoby v hoteli Borovica na Štrbskom plese  a vstupom do 

wellness (pobyt nie je možné čerpať v termínoch  22.- 26.2017 a 29.12.2017 – 2.1.2018)   

3.  cena:  víkendový pobyt s polpenziou pre dve osoby v hoteli Borovica na Štrbskom plese  a vstupom do 

wellness   (pobyt nie je možné čerpať v termínoch  22.- 26.2017 a 29.12.2017 – 2.1.2018)   

b. 50 x 2 produkty WOWFIXIT. 

4.2. Celková hodnota jednej výhry: 

a. Víkendový pobyt pre dve osoby v hoteli Borovica na Štrbskom plese je 350 EUR s DPH, 

b. 2 produkty WOWFIXIT v hodnote 39,98 EUR s DPH. 

4.3. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie a nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru je možné 
uplatniť najneskôr do 31.12.2018.  



5. Žrebovanie Súťaže 

5.1. Výhry podľa tohto štatútu poskytuje Organizátor súťaže.  

5.2. Žrebovanie výhier zo všetkých zapojených súťažiacich, zapojených v súlade s bodom 3. tohto štatútu, bude 
prebiehať v sídle Organizátora súťaže dňa 15. 11. 2017. 

5.3. Organizátor súťaže vyžrebuje celkovo 53 zlosovacích kupónov pre získanie výhier podľa bodu 4. tohto štatútu. 

6. Podmienky Súťaže 

6.1. Organizátor súťaže upovedomí výhercu o výhre najneskôr do 5 dní od žrebovania na kontakt uvedený 
v zlosovacom kupóne (telefónne číslo, e-mailová adresa).  

6.2. V prípade, ak výherca neposkytne Organizátorovi potrebnú súčinnosť v lehote 2 dní od upovedomenia 
Organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a Organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho 
výhercu.  

6.3. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a Organizátor súťaže je oprávnený 
vyžrebovať ďalšieho výhercu.  

6.4. V prípade, že sa Organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených 
v zlosovacom kupóne, stráca výherca nárok na výhru a Organizátor je oprávnený vyžrebovať ďalšieho 
súťažiaceho.  

6.5. Výhru odovzdáva Organizátor súťaže jednotlivým výhercom v súlade s týmto Štatútom vo svojom sídle, prípadne 
dohodou. 

6.6. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru do 20 dní od uskutočnenia žrebovania, ak sa s výhercom nedohodne 
inak.  

7. Osobné údaje 

7.1. Súťažiaci, v zmysle platného Zákona o ochrane osobných údajov, účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi súťaže 
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na zlosovacom kupóne, a to na 
účel vykonania Súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na Dobu trvania súťaže a 3 mesiace 
po jej skončení, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  

7.2. Súhlas u Organizátora súťaže je kedykoľvek odvolateľný. Súťažiaci berie na vedomie, že odvolaním súhlasu 
zaniká jeho účasť v Súťaži, keďže Organizátor súťaže bude povinný zlikvidovať jeho osobné údaje uvedené na 
zlosovacom kupóne. Berie tiež na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie 
práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov.  

7.3. Súťažiaci súhlasí s tým, aby Organizátor súťaže spracovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom na 
zlosovacom kupóne pre účely marketingu a aby na tento účel použil jeho e-mail a/alebo telefónne číslo. Súťažiaci 
zároveň súhlasí s tým, aby mu Organizátor súťaže zasielal marketingové informácie, materiály a ponuky. Tento 
súhlas súťažiaci poskytuje na 1 rok od poskytnutia svojich osobných údajov. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a 
súhlas je kedykoľvek odvolateľný. Súťažiacemu prináležia práva dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona o ochrane 
osobných údajov.  

8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Zo Súťaže nie sú vylúčení  zamestnanci Prevádzkovateľa ani Organizátora súťaže. 

8.2. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo Súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia jej podmienky, porušia podmienky 
Súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.  

8.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky Súťaže alebo Súťaž predčasne ukončiť. Každá 
zmena súťažných podmienok je účinná zverejnením priamo v súťažných podmienkach Štatútu na webovej stránke 
Organizátora súťaže (www.wowfixit.sk).  

http://www.wowfixit.sk/


8.4. Organizátor súťaže ani Prevádzkovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace 
s výhrou. 

8.5. Účasťou v Súťaži súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich v plnom rozsahu 
dodržiavať.  

9.    Zmena termínu trvania súťaže a zmena termínu žrebovania 

9.1.Na základe paragrafu 8. štatútu spotrebiteľskej súťaže odsek 8.3., sa organizátor súťaže rozhodol zmeniť dátum 
ukončenia súťaže  z 31.10.2017 na 30.11 2017.  
 
9.2. Žrebovanie výhier zo všetkých zapojených súťažiacich, zapojených v súlade s bodom 3. tohto štatútu, bude 
prebiehať v sídle Organizátora súťaže dňa 15. 12. 2017. 

9.3.Organizátor súťaže vyžrebuje celkovo 53 zlosovacích kupónov pre získanie výhier podľa bodu 4. tohto štatútu. 

 
 

 


