
 

 

Motivačná kampaň na podporu predaja tovaru – spoločenské hry 

 

1. Vyhlasovateľ, organizátor, prevádzkovateľ 

a. 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. 

b. Organizátorom súťaže je f4s, s.r.o., so sídlom Jégého  18074/14, 821 08 Bratislava, IČO: 

47619431, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1, oddiel Sro, 

vložka č. 96485/B (ďalej len „Organizátor súťaže“).   

c. Prevádzkovateľom súťaže je Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská 

Bystrica (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

 

2. Cieľ súťaže 

a. Cieľom súťaže je podpora predaja vybraného tovaru - spoločenskej hry Ikonikus - hra o 

emóciách (ďalej v texte len „tovar“ v príslušnom gramatickom tvare) v priestoroch 

vybraných prevádzok  Slovenskej pošty, a. s., ktorá zabezpečuje predaj uvedeného 

vybraného tovaru, alebo prostredníctvom internetového obchodu SK CLUB na 

www.skclub.sk. 

b. Do súťaže sú zaradené len predaje vybraného tovaru: 

SAP Názov PC s DPH 

PC Poštovou 

kartou 

31024122 Ikonikus - hra o emóciách 12,90 10,90 

 

3. Trvanie súťaže 

a. Súťaž sa uskutoční v období od 1.9.2020 do 31.12.2020 (ďalej len „Doba trvania súťaže“) 

na vybraných obchodných miestach Prevádzkovateľa, ktoré majú v ponuke vybrané 

produkty. 

 

4. Účasť v súťaži 

a. Do súťaže budú zaradení všetci zákazníci Slovenskej pošty, a.s., (ďalej v texte len 

„zákazník“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorí si v priebehu stanoveného obdobia 

zakúpia vybraný tovar v počte minimálne 1ks s použitím Poštovej karty. 

 

5. Vyhodnotenie súťaže 

a. Vylosovanie bude po ukončení motivačnej kampane, kumulatívne za celú dobu kampane, 

najneskôr 10.1.2021.  

b. Vylosovaní budú 3 zákazníci, ktorí si zakúpia minimálne 1 ks vybraného tovaru. Spolu 

budú odovzdané 3 výhry. 

 

6. Výhra v súťaži 

a. Výhry sú určené pre 3 vylosovaných zákazníkov. 

b. Zoznam výhier: 

3 balíky štyroch spoločenských hier v hodnote 40,- €   

Milujeme Slovensko, Kufrík plný hier, Meno, mesto, zviera, vec a Rozum v hrsti Slovensko  

c. Zákazník nemá právny nárok na výhru, na zámenu výhry alebo preplatenie jej hodnoty 
formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Zákazník berie na vedomie, že výhry zo stávok a 
hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 
 



 

 

7. Podmienky súťaže 

a. Slovenská pošta, a.s., v mene organizátora súťaže, upovedomí výhercu o výhre najneskôr 

do 5 dní od vylosovania a zabezpečí odovzdanie výhry. 

b. Dokladom o odovzdaní výhry bude podacie číslo balíka, výhra bude zákazníkovi zaslaná 

poštou.  

 

8. Osobné údaje 

a. Na základe doručeného formulára so súhlasom o spracovaní osobných údajov bude 

Slovenská pošta, a.s., spracúvať osobné údaje zákazníkov, zapojených do súťaže, 

v rozsahu meno, priezvisko a adresa pre účely uvedenej súťaže, následného zlosovania a  

zaslania výhry výhercom.  

b. Doba použitia osobných údajov je stanovená počas trvania súťaže od 1.9.2020 do 

31.1.2021.  

c. Informačnú povinnosť Slovenská pošta, a.s. zverejňuje na webovej stránke www.posta.sk, 

v časti Informácie a podčasti Ochrana osobných údajov. 

 

 

 

 

V Bratislave 01.08.2020 
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