PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
Pravidlá súťaže „SÚŤAŽ o wellness pobyt a produkty Greno" (ďalej ako „Súťaž") sú jediným
záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a
zrozumiteľne určené podmienky Súťaže (ďalej len „Pravidlá súťaže").
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:
Organizátorom Súťaže je spoločnosť GRENO, Tis Slovakia, s.r.o. so sídlom: Levočská 36B, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 36470066, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 12519/P (ďalej len ako „Organizátor").
TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE:
Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. decembra 2013 do 31. marca 2014
CENY:
Súťažiť sa bude o tieto zaujímavé ceny:
•

1x Víkendový wellnes pobyt pre 2 osoby

•

1x Posteľné obliečky z kolekcie Greno XQ

•

1x Posteľné obliečky z kolekcie Vyšívaný satén

•

1x Posteľné obliečky z kolekcie Vyšívaný perkakl

•

1x Posteľné obliečky z kolekcie Goldline

•

1x Darčekový set uterákov Greno

•

10x jednorazová VIP zľava -30% na produkty Greno (cez partnerský eshop)

PODMIENKY ZARADENIA DO SÚŤAŽE A PRIEBEH SÚŤAŽE:
Podmienkou zaradenia do Súťaže je:
1. Registrácia na www.grenoo.sk/registracia_sutaz (V prípade, že ešte nebol registrovaný)
2. Zakúpenie ľubovoľného produktu značky Greno v uvedenom termíne a zaslanie kópie
dokladu o kúpe, buď emailom na news@grenoo.sk, alebo poštou na adresu Greno, Levočská
36B, 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko. Jeden súťažiaci môže byť zaradený do žrebovania aj
viack krát, v závislosti od počtu blokokov.
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:
1. Organizátor súťaže je povinný najneskôr v nasledujúci deň po skončení stanoveného termínu
súťaže, zaradiť súťažiacích, ktorí splnili súťažné podmienky do žrebovania. Organizátor je povinný
v lehote do piatich pracovných dní od skončenia súťaže vylosovať zo všetkých Súťažiacich
výhercov.
2. Organizátor súťaže je povinný bez meškania najneskôr v nasledujúci pracovný deň od
vylosovania výhercu uverejniť na internetovej stránke www.grenoo.sk (ďalej len „Internetová
stránka Organizátora") meno a priezvisko výhercov pre daný termín Súťaže. Následne bude výherca
kontaktovaný buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

3. Odovzdávanie ceny výhercom sa uskutoční bezodkladne, najneskôr však do 14 pracovných dní
od uverejnenia výhercov. V prípade, že výherca nebude v lehote 10 pracovných dní od
vyžrebovania výhercov, reagovať na emailovy alebo telefonický kontakt cena prepadá v prospech
Organizátora . Výhra prepadá v prospech Organizátora aj v prípade ak ju výherca neprevezme od
doručovateľa.
4. Súťažiaci berie na vedomie, že všetky výhry v Súťaži podliehajú dani z príjmov v zmysle
platných právnych predpisov. Výherca je povinný výhru sám zdaniť ako ostatný príjem v zmysle
ustanovenia § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a daň aj
sám zaplatiť. Výherca ďalej berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 580/2004 Z.
z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je povinný sám odviesť z výhry sumu poistného na zdravotné poistné.
Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu pre účely zdanenia a odvedenia preddavku na
poistné obdrží výherca od Organizátora pri osobnom preberaní ceny.
5. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia vybrať zo sortimetu
produktovtie, ktoré budú tvoriť jednotlivé ceny určené výhercom tejto Súťaže.
OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:
1. Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov zmeniť a dopĺňať jednotlivé pravidlá
Súťaže vyjadrené v týchto Pravidlách súťaže, vrátane doby jej trvania, ako aj právo Súťaž skrátiť,
odložiť, prerušiť alebo zrušiť.
2. Výhry budú udelené len tým účastníkom Súťaže, ktorí splnia všetky podmienky obsiahnuté v
týchto Pravidlách súťaže, a ich nárok bude Organizátorovi Súťaže potvrdený. V prípade sporu o
platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátora konečným rozhodnutím. Ak Súťažiaci
nesplní podmienky určené týchto Pravidlách súťaže, výhra prepadá v prospech Organizátora.
3. Výhru nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ňu žiadať inú
protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
1. Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom začatia Súťaže.
2. Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou Pravidiel
súťaže.
3. V prípade rozporu ustanovení Pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže
a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto Pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov
Súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto Pravidiel súťaže a výklad Organizátora.
4. Na právne vzťahy neupravené týmito Pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s
ňou, sa jednotliví účastníci a Organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a
dohodou.
6. Tieto Pravidlá súťaže sú vyhotovené a uložené u Organizátora Súťaže. Každý, kto preukáže
právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel súťaže.
7. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou, v súlade so zákonom
č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o
ochrane osobných údajov") svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, poskytnutých
Organizátorovi s cieľom ďalšieho marketingového spracovania pre potreby Organizátora, a to až do
písomného odvolania tohto súhlasu. Účasťou v Súťaži Súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas so
zverejnením svojho mena v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v prípade, že sa stane
výhercom akejkoľvek ceny. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov je správcom osobných

údajov Organizátor Súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol správcovi osobné údaje, má právo prístupu k
osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov, predovšetkým právo
obrátiť sa na orgán štátneho dozoru v prípade, ak zistí, že Organizátor porušuje svoje povinnosti
vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov, a právo požadovať opravu, doplnenie,
zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov.
8. Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle § 12
Občianskeho zákonníka, aby Organizátor prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie alebo iného
masovokomunikačného prostriedku bezodplatne vyhotovil a zverejnil pre svoje potreby obrazové,
zvukové záznamy, obrazové snímky, podobizne, meno a adresu výhercu.
V Starej Ľubovni, dňa 29. Novembra 2013.

