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Štatút súťaže v rámci marketingovej kampane 
„Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp 
a vyhrajte vstupenky na POHODU 2018“ 
 
Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže v rámci marketingovej kampane 
„Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp a vyhrajte vstupenky na POHODU 2018“ (ďalej len 
„štatút“). 
 
Cieľom súťaže v rámci marketingovej kampane je podporiť sťahovanie aplikácie 
TicketportalApp medzi slovenskými užívateľmi.  
 
 
 

Organizátor 
 
Organizátorom súťaže v rámci marketingovej kampane „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp 
a vyhrajte vstupenky na POHODU 2018“ je spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom 
Karadžičovej 14, 821 08  Bratislava, IČO 35 850 698, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 28073/B (ďalej len „organizátor“). 
 
 
 

Termín konania 
Súťaž v rámci marketingovej kampane „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp a vyhrajte 
vstupenky na POHODU 2018“ sa uskutoční v termíne od 23.6.2017 do 14.8.2017. 
 
 

Účastníci 
 
Účastníkom súťaže v rámci marketingovej kampane „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp 
a vyhrajte vstupenky na POHODU 2018“ sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 
15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti 
v súťaži. 
 
Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a vyhlasovateľa a im blízke osoby 
v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.). 
 
Účasťou v súťaži „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp a vyhrajte vstupenky na POHODU 
2018“ vyjadruje účastník súhlas s týmto štatútom, podmienkami a pravidlami súťaže. 
 
 
 

Podmienky účasti v súťaži 
 
Do súťaže „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp a vyhrajte vstupenky na POHODU 2018“ sa 
môže účastník zapojiť prostredníctvom on-line podstránky www.ticketportal.sk/sutaz/pohoda 
na stránke www.ticketportal.sk. 

http://www.ticketportal.sk/sutaz/pohoda
http://www.ticketportal.sk/


 
Podmienkou pre úspešnú účasť v súťaži je správne a úplne vyplnená emailová adresa 
a stiahnutie aplikácie TicketportalApp. 
 
Súťaž  prebieha nasledovne: 

Návštevník podstránky súťaže www.ticketportal.sk/sutaz/pohoda, je vyzvaný vyplniť 
emailovú adresu a stiahnuť si aplikáciu TicketportalApp. Po vyplnení adresy účastník obdrží 
notifikačný mail s informáciou o zapojení do súťaže. Súťaž bude prebiehať v intervale od 
23.6.2017 do 14.8.2017. Po jej ukončení budú dňa 15.8.2017 vyžrebovaní traja výhercovia, 
ktorí získajú po 1 vstupenke na POHODU 2018. O výsledkoch súťaže budú výhercovia 
informovaní prostredníctvom emailovej adresy, ktorú uviedli pri registrácii potrebnej na 
stiahnutie aplikácie TicketportalApp. 

 
 
 

Vyhodnotenie súťaže, žrebovanie výhercov 
 
Výsledky súťaže budú po jej ukončení organizátorom vyhodnotené za prítomnosti žrebovacej 
komisie, v termíne 15.8.2017. 
 
Po ukončení súťaže budú organizátorom za prítomnosti žrebovacej komisie, zo 
zúčastnených účastníkov spĺňajúcich podmienky tohto štatútu a zaradenia do žrebovania 
vyžrebovaní traja výhercovia, z ktorých každý jeden získa 1 vstupenku na POHODU 2018. 
Vyžrebovaní výhercovia budú organizátorom kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej 
adresy, ktorú uviedli pri registrácii potrebnej na stiahnutie aplikácie TicketportalApp.   
 
 
 
 

Vecné výhry 
 
Vecnou výhrou pre vyžrebovaných účastníkov súťaže „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp 
a vyhrajte vstupenky na POHODU 2018“ je vstupenka na hudobný festival POHODA 2018.  
 
Vecné výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výhercovia nemajú právny nárok na 
zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. 

 
V prípade, ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odmietne 
alebo neprevezme výhru, vyžrebuje organizátor náhradného výhercu. 
 
V prípade ak výherca v čase žrebovania nedosiahol plnoletosť, musí sa na účely 
nadobudnutia/prevzatia výhry preukázať písomným súhlasom zákonného zástupcu 
s účasťou na ankete a s nadobudnutím výhry. 

 
Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite 
a hodnote. 
 
 
 
 
 
 



 

Osobné údaje 
 
Vyplnením emailovej adresy a stiahnutím aplikácie účastník v súlade s ust. § 11 zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním 
poskytnutých osobných údajov (e-mailová adresa). Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu 
určitú najneskôr do 20.8.2017 a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu 
sídla organizátora. Organizátor je oprávnený spracúvať vyššie uvedený osobný údaj 
účastníka za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp 
a vyhrajte vstupenky na POHODU 2018“ a nadviazania kontaktu s účastníkom súťaže. 
 
Poskytnutím osobného údaju (e-mailová adresa) účastník súťaže vyžrebovaný ako výherca 
alebo náhradný výherca, resp. zákonný zástupca neplnoletého výhercu, udeľuje 
organizátorovi v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
súhlas so spracovaním poskytnutého osobného údaju. Súhlas je udelený dobrovoľne na 
dobu určitú najneskôr do 20.8.2017 a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na 
adresu sídla organizátora.  
 
Účastník dáva účasťou v súťaži „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp a vyhrajte vstupenky 
na POHODU 2018" v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka organizátorovi súhlas s 
vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a 
obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy 
zaobstaraných organizátorom v súvislosti s realizáciou súťaže „Stiahnite si aplikáciu 
TicketportalApp a vyhrajte vstupenky na POHODU 2018“ a odovzdávaním výhry (ďalej len 
„záznam“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez 
ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s 
ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Tento súhlas 
udeľuje účastník organizátorovi bez vecného, časového, množstvového a územného 
obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, 
ktorým organizátor záznam v súlade s jeho určením poskytne. 
 
 

Osobitné ustanovenia 
 
Za zdanenie výhry v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov zodpovedá výherca. 
 
Organizátor nehradí účastníkom a výhercom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti 
s ich účasťou v súťaži „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp a vyhrajte vstupenky na 
POHODU 2018“ alebo v súvislosti s prevzatím výhry. 
 
 
Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj 
na zmenu pravidiel súťaže „Stiahnite si aplikáciu TicketportalApp a vyhrajte vstupenky na 
POHODU 2018“. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže alebo jej zrušenie organizátor oznámi 
na internetovej stránke www.ticketportal.sk. 
 
 
V Bratislave dňa 23.6.2017 

http://www.ticketportal.sk/

