Štatút súťaže "Športuj Slovensko – vyhraj bicykle pre svoju rodinu"
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže s názvom "Športuj Slovensko
– vyhraj bicykle pre svoju rodinu" (ďalej len „súťaž“). Tento štatút súťaže je jediným
dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú
platnosť dňom ich zverejnenia. Výňatky z tohto štatútu súťaže či skrátené pravidlá súťaže
uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú
záväznými pravidlami tejto súťaže.
A) Vyhlasovateľ súťaže a trvanie súťaže
1) Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský olympijský a športový výbor, občianske združenie, so
sídlom Kukučínova 26, 831 08 Bratislava, IČO: 30 811 082, zapísané v registri občianskych
združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-7417 (ďalej ako
„vyhlasovateľ“).
2) Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky ako súčasť projektu ŠPORTUJ
SLOVENSKO, na štyroch podujatiach pod názvom „Olympijský deň pre celú rodinu“ (ďalej
len ako „podujatie“) ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:
a) Olympijský deň pre celú rodinu, Prešov, 26.5.2019 od 9:30 do 16:00
b) Olympijský deň pre celú rodinu, Štrbské pleso, 1.6.2019 od 9:30 do 16:00
c) Olympijský deň pre celú rodinu, Banská Bystrica, 23.6.2019 od 9:30 do 16:00
d) Olympijský deň pre celú rodinu, Bratislava, 21.9.2019 od 9:30 do 16:00
(ďalej ako "trvanie súťaže").
3) Trvanie súťaže môže vyhlasovateľ predĺžiť alebo skrátiť, podľa vlastného uváženia, pričom
o tejto skutočnosti je povinný v primeranom čase vhodným spôsobom upovedomiť verejnosť.
4) Táto súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
B) Cieľ a spoločenská podstata súťaže
1) Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov, najmä detí a mládeže ku športu, resp.
športovým aktivitám a súčasne prehlbovať záujem o talentovaných športovcov v Slovenskej
republike.
2) Spoločenská podstata súťaže spočíva v propagácii športu a slovenských talentovaných
športovcov a tým pozitívne motivuje k športovej činnosti celú verejnosť.
C) Oprávnení súťažiaci
1) Do súťaže sa môžu zapojiť deti vo veku do 15 rokov (dolná veková hranica nie je stanovená)
s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky, ktorá úplne splní podmienky tejto súťaže (ďalej len ako „súťažiaci" alebo „účastník
súťaže").

D) Podmienky súťaže
1) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v čase trvania súťaže odovzdal
riadne vyplnené prehlásenie o zdravotnom stave. Prehlásenie o zdravotnom stave vypĺňa
zákonný zástupca účastníka súťaže.
2) Súťažiaci sa zúčastňuje súťaže tak, že uskutoční registráciu do súťaže v rámci športovej časti
podujatia a odovzdá riadne vyplnené prehlásenie o zdravotnom stave.
3) Každý účastník súťaže môže odovzdať len jedno prehlásenie o zdravotnom stave v rámci
jedného podujatia/dňa.
4) Súťažiaci je povinný rešpektovať tento štatút, dodržiavať platné zákony Slovenskej
republiky a konať v súlade s dobrými mravmi, najmä zúčastňovať sa na súťaži v duchu fair
play. Použitie nečestných a podvodných praktík na získanie výhry je neprípustné. Akékoľvek
porušenie týchto zásad oprávňuje vyhlasovateľa súťaže vylúčiť príslušného účastníka zo
súťaže. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na
výhru. Takisto sa výhra neodovzdá v prípade, že vyhlasovateľ zistí alebo bude mať oprávnené
podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z
účastníkov, či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. V prípade
pochybností o dodržaní pravidiel súťaže, má povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti
súťažiaci.
E) Výhra a jej odovzdanie
1) Výhrou v tejto súťaži sú nasledovné druhy bicyklov:
• CTM TWISTER 2.0 (pánsky model) pre osobu staršiu ako 15 rokov
• CTM SUZZY 1.0 (dámsky model) pre osobu staršiu ako 15 rokov
• CTM JERRY 1.0 (chlapčenský model) pre osobu do 15 rokov (vrátane)
• CTM ELLIE (dievčenský model) pre osobu do 15 rokov (vrátane)
Výherca nemá možnosť vybrať si iný, ako uvedený druh bicykla.
Vylosovaný výherca získava bicykle v závislosti od počtu členov rodiny výhercu. Výherca
získava jeden bicykel pre seba a po jednom bicykli pre každého z rodičov a pre každého
z vlastných súrodencov.
2) Výhercom výhry sa stáva súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky tejto súťaže a zároveň
bol vylosovaný (náhodným výberom) po ukončení športovej časti podujatia vyhlasovateľom
súťaže, a to zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže v dobe jej konania.
3) Výherca bude o vyžrebovaní a výhre informovaný vyhlasovateľom priamo na podujatí
a v prípade neprítomnosti bude informovaný telefonicky a zaslaním SMS správy na telefónne
číslo uvedené v prehlásení o zdravotnom stave v deň ukončenia podujatia. Vyhlasovateľ
nezodpovedá za to, ak nebude výherca na predmetnom telefónnom čísle zastihnutý, resp. ak mu
nebude doručená SMS správa.
4) Výherca je povinný bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však
do siedmich dní, poskytnúť vyhlasovateľovi súťaže potrebnú súčinnosť, najmä oznámiť
vyhlasovateľovi súťaže svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu a
zároveň je povinný zaslať údaje o členoch rodiny (počet, pohlavie, vek, adresa bydliska)
Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie
súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná pre odovzdanie, resp. realizáciu výhry, čo má

za následok stratu nároku na výhru. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca
vyhlasovateľovi súťaže súhlas ku spracovaniu a zverejneniu týchto údajov pre účely
uverejnenia výhercu.
5) Vyhlasovateľ odovzdá výhercovi výhru priamo na podujatí. V v prípade neprítomnosti
výhercu na vyhlásení výsledkov súťaže, zaniká nárok výhercu na výhru, tzn., že podmienkou
odovzdania výhry je osobná účasť výhercu pri odovzdaní, ktoré sa uskutočňuje v deň konania
podujatia. V prípade, že počet členov rodiny bude viac ako štyri osoby, doručí Vyhlasovateľ
ďalšiu časť výhry najneskôr do 21 dní od poskytnutia údajov o počte členov rodiny
a poskytnutia doručovacej adresy. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi dátum, miesto a spôsob
odovzdania ďalšej časti výhry telefonicky s dostatočným časovým predstihom.
6) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie výhier v súťaži ako verejnú
udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a
propagačných aktivít, s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas. Vyhlasovateľ si
pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je
osobou, ktorá výhru vyhráva. Výherca nie je povinný výhru prijať.
7) V prípade osoby mladšej ako 18 rokov musí byť postup pre odovzdanie výhry vrátane
prevzatia výhry realizovaný za prítomnosti a so súhlasom zákonného zástupcu. Iný spôsob
odovzdania je akceptovateľný iba za výnimočných okolností a zo závažných zdravotných
dôvodov. Konečné rozhodnutie vždy závisí od vyhlasovateľa.
8) Účastníci tejto súťaže súhlasia, že v prípade výhry má vyhlasovateľ súťaže právo využiť ich
osobné údaje, obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej
povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.), pre reklamné a marketingové účely. Mená výhercov
môžu byť uverejnené v médiách a na internetovej stránke.
9) V prípade, že výherca nebude prítomný pri odovzdaní výhry na podujatí, alebo v prípade, že
výherca inak nesplnil podmienky tejto súťaže, stráca výherca nárok na výhru.
10) Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp.
nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca nárok na výhru.
11) Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné
plnenia zo strany vyhlasovateľa súťaže než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách,
pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených
podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry,
alternatívnu výhru alebo výplatu jej hodnoty vo forme peňazí alebo iného plnenia.
12) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
13) Výherca udeľuje vyhlasovateľovi výslovný súhlas s vyhotovením (vyhlasovateľom alebo
ním určenou osobou) fotografií a videa dokumentujúcich uplatnenie a čerpanie výhry, v
prípade, že nebude prakticky možné, aby fotografie/video vyhotovil sám vyhlasovateľ (resp.
osoba ním určená), zaväzuje sa súťažiaci poskytnúť vyhlasovateľovi súťaže fotodokumentáciu
uplatnenia a čerpania sám (ďalej spoločne tiež len ako „fotodokumentácia").
Fotodokumentáciou sa na účely predchádzajúcej vety rozumie min. 5 fotografií o veľkosti
minimálne 2MB, ktoré názorne dokumentujú uplatnenie a čerpanie výhry súťažiaceho.
F) Dane a odvodové povinnosti

1) Výherca berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za daňové a odvodové
povinnosti, ktoré výhercovi vyplývajú alebo súvisia s výhrou podľa príslušných daňových
zákonov alebo zákonov o zdravotnom resp. sociálnom poistení a výherca je povinný si tieto
povinnosti riadne splniť v zákonných lehotách vo vlastnom mene a na vlastný účet.
G) Spracovanie osobných údajov
1) Svojou účasťou v súťaži súťažiaci udeľuje vyhlasovateľovi súťaže výslovný dobrovoľný a
bezodplatný súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiaceho pre marketingové účely
vyhlasovateľa súťaže (na zasielanie reklamných, propagačných a marketingových materiálov
týkajúcich sa vyhlasovateľa súťaže, na zasielanie informácií o rôznych novinkách z činnosti
vyhlasovateľa súťaže), a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane zasielania správ elektronickej
pošty. Účastník súťaže udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu piatich rokov. Tento súhlas
môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať písomnou formou na adrese vyhlasovateľa súťaže.
H) Zmena štatútu/podmienok súťaže
1) Vyhlasovateľ súťaže má právo kedykoľvek, t.j. aj počas trvania súťaže meniť tento štatút,
najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ súťaže nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný týmto
štatútom alebo by mu hrozila akákoľvek škoda alebo ujma. Zmena štatútu sa môže uskutočniť
aj bez udania dôvodu.
2) Vyhlasovateľ súťaže má právo kedykoľvek, t. j. aj počas súťaže odvolať súťaž, najmä v
prípadoch, ak by vyhlasovateľ súťaže v dôsledku ďalšieho pokračovania súťaže nemohol
dosiahnuť cieľ špecifikovaný týmto štatútom, hrozila by mu škoda alebo aj bez udania dôvodu.
3) Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ súťaže
zverejnil a sprístupnil verejnosti všetky zmeny súťažného poriadku a v súvislosti s týmito
zmenami aj dôvod zmeny (ak to vyhlasovateľ uzná za vhodné) na internetovej stránke
https://www.olympic.sk/, prípadne na FB fanpage vyhlasovateľa súťaže alebo iným vhodným
spôsobom. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť v
nadväznosti na zmenu štatútu alebo v nadväznosti na odvolanie súťaže.
4) Vyhlasovateľ súťaže môže vydávať vykonávacie pravidlá alebo interpretačné usmernenia
tohto štatútu, a to aj bez jeho priamej zmeny.
I) Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1) Vyhlasovateľ súťaže neposkytuje súťažiacim žiadne peňažné ani nepeňažné plnenie za
zapojenie sa do súťaže (okrem cien uvedených v písm. E) tohto štatútu).
2) Akékoľvek sporné otázky viažuce sa k tejto súťaži sa budú strany snažiť riešiť mimosúdnou
cestou. Na súťaž, práva a povinnosti viažuce sa k súťaži, sa vzťahuje právny poriadok
Slovenskej republiky (v hmotnoprávnej aj procesnoprávnej rovine).
3) Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený zo súťaže vylúčiť súťažiaceho, ktorý poruší tento štatút
alebo súťažiaceho, ktorý bude konať v rozpore s dobrými mravmi a s cieľmi, resp. spoločenskou
podstatou súťaže.
4) V prípade, ak štatút nerieši akúkoľvek otázku súvisiacu so súťažou vôbec, alebo ju nerieši v
dostatočnom rozsahu, vyhlasovateľ má právo uplatniť postup podľa časti H) ods. 4 tohto

štatútu. Potenciálni súťažiaci alebo súťažiaci môžu požiadať vyhlasovateľa súťaže o
poskytnutie dodatočných informácii alebo vyjadrenia k tomuto štatútu alebo k súťaži.
5) Tento štatút je vyhotovený v slovenskom jazyku a účinnosť voči tretím osobám nadobúda
dňom jeho uverejnenia na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže, prípadne iným vhodným
spôsobom.
6) Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú
dodržiavať.
V Bratislave, dňa 1. mája 2019

