Pravidlá súťaže a výhra

Štatút spotrebiteľskej súťaže
Rebríček „Najlepšie oblečení muži Slovenska 2013“

Pravidlá súťaže
1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s vekom 18 a viac rokov, ktorá splní podmienky súťaže.
2. Do súťaže bude zaradený každý, kto rozdelí všetky bodové hodnoty v rámci hlasovania Rebríčka „Najlepšie
oblečení muži Slovenska 2013“ na stránke www.nom-sk.com a súčasne na tejto stránke vyplní registračný formulár
s uvedením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a emailová adresa. Meno a priezvisko musia súhlasiť s
dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.
3. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v
rámci súťaže cez registračný formulár spoločnosti marcomirelli, s.r.o., ako organizátorovi (prevádzkovateľovi). Tento
súhlas je možné kedykoľvek písomné odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému spoločnosti marcomirelli,
s.r.o.
4. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas aj s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená a
podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch bez nároku na odmenu.

Výhry
1. Vyhlasovateľ v súťaži odovzdáva nasledovné výhry:
- Štýl na mieru od MARCO MIRELLLI v hodnote 3 000 EUR,
- Luxusné Audi so šoférom na víkend,
- Smartfón Samsung Galaxy Note 3 a hodinky Galaxy Gear,
- Predĺžený víkend vo Vysokých Tatrách v hoteli Sliezky dom pre 2 osoby,
- Prémiovú 18-ročnú whisky ChivasRegal.
2. Žrebovanie výhercu (-ov) organizátorom sa uskutoční 11.3.2014. Meno výhercu (-ov) súťaže bude zverejnené na
stránke www.nom-sk.com najneskôr do 18. 3. 2014. Výherca bude kontaktovaný e-mailom. Výhra (resp. poukaz na
výhru) budú odovzdané osobne alebo zaslané poštou.

SPÄŤ

Štatút spotrebiteľskej súťaže Rebríček „Najlepšie oblečení muži
Slovenska 2013“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Najlepšie oblečení muži Slovenska 2013“ (ďalej
iba „súťaž“). Toto je jediný dokument, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne
určené podmienky tejto súťaže.Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.
1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: marcomirelli, s.r.o., so sídlom: Dr. Töröka 1, Tornaľa 982 01, IČO: 36 345 661,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 19834/S, zastúpená Marekom Lisom,
konateľom spoločnosti
2. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v termíne 01. 12. 2013 – 28 .2. 2014 na území Slovenskej republiky.
3. Pravidlá súťaže
3.1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s vekom 18 a viac rokov, ktorá splní podmienky súťaže.
3.2. Do súťaže bude zaradený každý, kto rozdelí všetky bodové hodnoty v rámci hlasovania Rebríčka „Najlepšie
oblečení muži Slovenska 2013“ na stránke www.nom-sk.com a súčasne na tejto stránke vyplní registračný formulár
s uvedením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a emailová adresa. Meno a priezvisko musia súhlasiť s
dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.
3.3. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň
v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov
poskytnutých v rámci súťaže cez registračný formulár spoločnosti marcomirelli, s.r.o., ako organizátorovi
(prevádzkovateľovi). Tento súhlas je možné kedykoľvek písomné odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému
spoločnosti marcomirelli, s.r.o.
3.4. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas aj s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená a
podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch bez nároku na odmenu.
4. Výhry
4.1. Vyhlasovateľ v súťaži odovzdáva nasledovné výhry:
- Štýl na mieru od MARCO MIRELLLI v hodnote 3 000 EUR,
- Luxusné Audi so šoférom na víkend,
- Smartfón Samsung Galaxy Note 3 a hodinky Galaxy Gear,
- Predĺžený víkend vo Vysokých Tatrách v hoteli Sliezky dom pre 2 osoby,
- Prémiovú 18-ročnú whisky ChivasRegal.
4.2 Žrebovanie výhercu(-ov) organizátorom sa uskutoční 11. 3. 2014. Meno výhercu(-ov) súťaže bude zverejnené na
stránke www.nom-sk.com najneskôr do 18. 3. 2014. Výherca bude kontaktovaný e-mailom. Výhra (resp. poukaz na
výhru) budú odovzdané osobne alebo zaslané poštou.
5. Propagácia súťaže
Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 23. 12. 2013 do 28. 2. 2014 (vrátane) na portáli www.nom-sk.com.
6. Osobitné ustanovenia
6.1. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže alebo osoby im blízke, najmä ich rodinní príslušníci.

6.2. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou definovanou v odseku 1 tohto bodu 6, je povinný bezodkladne na
základe písomnej výzvy organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
6.3. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. podľa § 8
odsek 1. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej
využitím a zodpovedá za splnenie daňových alebo iných povinností súvisiacich s výhrou v zmysle platných zákonov SR.
6.4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže
berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ
súťaže a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Výhra je neprenosná. V prípade, že si
výherca nemôže výhru z akéhokoľvek dôvodu prevziať alebo si ju v príslušnom dni a čase neprevezme, nárok na výhru
zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
6.5. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady
ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.
7. Záverečné ustanovenia
7.1. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom organizátora súťaže.
7.2. Originál podpísaného štatútu je uložený v sídle organizátora súťaže.
7.3. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do originálu štatútu u organizátora súťaže.
7.4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Bratislava,29.11.2013
marcomirelli, s.r.o. – Marek Liso, konateľ
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