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ŠTATÚT SÚŤAŽE  
 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže TEMPODOMOV (ďalej aj ako 

„súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.temponabytok.sk (ďalej len 

„štatút“).  

 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE  
 

Obchodné meno: TEMPO KONDELA, s.r.o. 

Sídlo: Vojtaššáková 893, Tvrdošín  

027 44, Slovenská republika 

IČO: 36 409 154 

Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, v odd. Sro 

Číslo zápisu v registri: vložka č 13956 / L 

IČ DPH: SK2020130035 

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“) 

 

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE 

 

i. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže. 

 

ii. Predmetom súťaže je zhotovenie fotografie zakúpeného výrobku od spoločnosti 

Tempo Kondela, s.r.o. (môže sa jednať o fotografiu interiéru alebo exteriéru 

s viditeľným produktom zo sortimentu spoločnosti Tempo Kondela, s.r.o., 

zakúpeného v niektorej z predajní Tempo Kondela, alebo elektronicky na 

www.temponabytok.sk) a zaslanie takejto fotografie elektronickou formou na 

emailovú adresu sutaz@temponabytok.sk. 

 

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE 

 

i. Celkové trvanie súťaže je odo dňa 15.01.2019 od 00:01 hod. do dňa 31.12.2019 

do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 31.12.2019 vrátane je možné sa zapojiť do 

súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.  

ii. Súťaž je rozdelená na dvanásť kôl. V každom kalendárnom mesiaci roka 2019 

prebieha jedno kolo. 

 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI 

 

i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa 

všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).  

 

ii. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak 

v lehote v zmysle Článku III. štatútu zhotoví fotografiu interiéru alebo exteriéru 

s viditeľným produktom zo sortimentu spoločnosti Tempo Kondela, s.r.o., 

zakúpeného v niektorej z predajní Tempo Kondela, alebo elektronicky na 
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www.temponabytok.sk) a zašle takúto fotografiu elektronickou formou na 

emailovú adresu sutaz@temponabytok.sk. 

 

iii. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. 

 

iv. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť najviac jednou fotografiou jedného 

produktu. 

 

v. Účasťou v súťaži poskytuje súťažiaci súhlas na využitie súťažnej fotografie 

v masovokomunikačných prostriedkoch. 

 

vi. Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do 

mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal 

žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži. 

 

vii. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle 

štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu  

 

viii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať 

podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.  

 

ix. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Tempo 

Kondela, s.r.o. voči nemu nemá žiadne záväzky. 

 

 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE 

 

i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu: 

 

- Darčeková poukážka v hodnote 20€, určená na nákup tovaru výlučne na 

www.temponabytok.sk, 

 

ii. Hodnota hlavnej ceny je 20,- EUR (slovom: dvadsať eur).  

 

 

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE 

 

i. Vyhlasovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži 

v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať 

najneskôr do 10 kalendárneho dňa mesiaca odo dňa skončenia predchádzajúceho 

kola súťaže v zmysle Článku III. štatútu. Posledné kolo súťaže bude vyhodnotené  

do 10.01.2020. 

ii. Výhercu ceny vyberá komisia zložená z radov zamestnancov spoločnosti Tempo 

Kondela, s.r.o., pričom bude posudzovať hlavne atraktivitu a kvalitu spracovania 

fotografie. 

 

iii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a výber výhercov 

vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.  

 

iv. Vybraných bude spolu 12 výhercov ceny.  
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v. Vybraní budú aj traja náhradníci v každom kole pre prípad, že vybraný výherca 

nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.  

 

vi. Vybraný výhercovia budú kontaktovaní telefonicky, e-mailom alebo iným 

elektronickým kanálom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa vyhlásenia víťaza. 

Poukážky budú výhercom zaslané elektronicky. 

 

vii. V prípade, ak víťaz nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne 

alebo víťaz nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude 

ponúknutá náhradníkovi vybranému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vybraný 

náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo 

náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena 

prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.  

 

viii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.  

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

i. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby 

ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry 

kontaktovať. Zapojením do súťaže súťažiaci udeľuje vyhlasovateľovi súťaže 

súhlas, na základe ktorého bude  vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený 

spracúvať osobné údaje súťažiaceho, najmä zverejniť meno a priezvisko 

súťažiaceho v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti so zapojením 

do súťaže a zároveň súťažiaci poskytuje súhlas na využitie súťažnej fotografie 

v masovokomunikačných prostriedkoch. 

  

ii. Ustanovenia tohto Článku sa týkajú všetkých zapojených súťažiacich. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí 

s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže 

zúčastniť. 

ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať 

súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie 

súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke. 

iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení 

štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. 

zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu. 

iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo 

náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.  

v. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená 

ani riadená Facebookom alebo Instagramom a nie je s ňou nijako spojená. 

V Tvrdošíne dňa 11.01.2019 Vyhlasovateľ súťaže: Tempo Kondela, s.r.o. 

 

 


