Pravidlá spotrebiteľskej internetovej súťaže
Spoznaj symbol na valci
1.
Spotrebiteľská súťaž „Spoznaj symbol na valci“ (ďalej aj „súťaž“) je organizovaná
spoločnosťou AUTO GAMES Slovakia, s.r.o., so sídlom : ul. 29. augusta 36/A, 811 09
Bratislava, IČO: 36726435, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I. v odd. : Sro, vložka č. : 71072/B (ďalej „organizátor“), pre klientov zúčastňujúcich
sa na hazardných hrách, umiestnených v priestoroch organizátora súťaže. Účelom súťaže je
propagácia a podpora podnikateľskej činnosti organizátora súťaže.
2.
Tento dokument obsahuje Pravidlá a všeobecné podmienky pre účasť v súťaži „Spoznaj
symbol na valci“ (ďalej „Pravidlá“).
3.
Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby s pobytom a adresou pre doručovanie na území
Slovenskej republiky, ktoré splnia podmienky súťaže uvedené v súťažnom poste na
Facebooku (ďalej „súťažiaci“) a cudzinci.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločností organizátora (v zmysle § 116
Občianskeho zákonníka).
4.
Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že
nastanú pochybnosti o splnení týchto Pravidiel, rozhodne o ich splnení resp. nesplnení
organizátor.
5.
Doba trvania súťaže sa určuje od 19.04.2021 do 07.05.2021 (ďalej aj „doba trvania súťaže“).
Miesto prevádzkovania súťaže sú Facebook stránky nasledovných klubov organizátora:
BAR AG PLAY VÁH, Krajinská 2071, 921 01 Piešťany
BAR AG PLAY, Halalovka 7264, 911 08 Trenčín
BAR AG PLAY, Biskupice 7746, 911 01 Trenčín
BAR AG PLAY, Nábrežie A. Hlinku 3391/25A, 920 01 Hlohovec
BAR AG PLAY, Bratislavská cesta 1200/35B, 931 01 Šamorín
BAR AG PLAY TREND, Družby 13171/14, 974 01 Banská Bystrica
6.
Pravidlá súťaže a podmienky pre účasť v tejto časti súťaže sú nasledovné :
a) Súťaž prebieha na Facebook stránkach klubov uvedených v bode č. 5 týchto pravidiel
(ďalej „klubov“) a to v termíne od 19.4.2021 do 07.05.2021 do 12:00. Zverejnenie výhercov
prebehne v sobotu 8.5.2021.
b) Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba s vekom od 18 rokov, ktorá v čase konania
súťaže napíše komentár pod súťažný post klubov na Facebooku a splní zadanie súťaže
uvedené v súťažnom poste.
Súťaž skončí 07.05.2021 o 12:00 hod.
c) Výhercovia budú oznámení formou samostatného statusu na Facebook stránkach klubov,
ktorý informuje o ukončení súťaže, samotnom zlosovaní a taktiež o menách výhercov.
Výhercovia budú taktiež kontaktovaní súkromnou správou na Facebooku najneskôr do 24
hodín od momentu ukončenia súťaže.
d) Výhra sa nevypláca výhercovi v hotovosti, ani na účet výhercu. Výhercovia získajú tzv.
Víťazné kredity, ktoré sú neprenosné a budú platné 14 dní a to od momentu úspešného
kontaktovania výhercu a získania potrebných identifikačných údajov (meno, priezvisko a
adresa výhercu), ktorými sa výherca preukáže v konkrétnom podniku, pod statusom ktorého
sa výherca zúčastnil súťaže. Výhercovia môžu v spotrebiteľskej súťaži získať tri Víťazné
kredity a to vo výške: 1x 100,-€, 1x 50,-€, 1x 30,-€, a to v závislosti od vylosovaného poradia.

e) Z dôvodu prebiehajúcej situácie a opatrení spojených s ochorením Covid-19 si organizátor
súťaže vyhradzuje právo uplatniť výhercovi danú výhru až po plnom znovuotvorení daného
podniku, pod statusom ktorého sa výherca zúčastnil súťaže.
f) Obsluha vhodí vyhratú sumu do terminálu pre videohry, a na osobitný lístok napíše číslo
stroja, do ktorého bola výhra vhodená a výšku výhry. Následne takto označený výherný
lístok uchová a odloží spôsobom určeným organizátorom na archiváciu vyžrebovaných
tiketov.
7.
Výherca stráca nárok na výhru, ak na základe identifikácie výhercu organizátor zistí, že ide o
osobu vylúčenú zo súťaže podľa bodu 3. Pravidiel.
Taktiež výherca stráca nárok na výhru, ak na základe identifikácie výhercu organizátor zistí,
že ide o osobu vedenú v zozname systému Registra vylúčených osôb (RVO).
8.
Súťažiaci môže v súťaži vyhrať iba výhry, ktoré sú uvedené v súťažnom poste na Facebook
stránkach klubov organizátora.
9.
Záväzok organizátora súťaže poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom
odovzdania výhry výhercovi organizátorom podľa bodu 6. Pravidiel.
10.
Na výhry nevzniká právny nárok. Výhry zo súťaže nie je možné vymáhať a to ani súdnou
cestou.
11.
Výhercovia sú zodpovední za splnenie svojich prípadných daňových povinností spojených s
výhrou v zmysle platných právnych predpisov.
12.
Všetky osobné údaje a informácie poskytnuté účastníkmi súťaže organizátorovi súťaže na
účely súťaže budú použité a uchovávané výhradne pre potreby marketingovej činnosti
organizátora súťaže. Každý účastník súťaže svojím súhlasom s účasťou v súťaži zároveň
vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia) v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely
organizovania súťaže a marketingové účely organizátora súťaže. V prípade vylosovania
účastníka ako výhercu, takýto účastník svojím súhlasom s účasťou v súťaži zároveň
vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia) v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to vrátane ich
zverejnenia podľa bodu 6 písm. c) týchto Pravidiel.
13.
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže
podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže,
vrátane doby trvania súťaže a v odôvodnených prípadoch súťaž ukončiť. V prípade
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a
záväzné.
14.
Účasťou na súťaži po jej ohlásení podľa bodu 6. Pravidiel súťažiaci potvrdzuje, že sa
oboznámil s Pravidlami súťaže a vyjadruje s nimi svoj súhlas.
15.
Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území
Slovenskej republiky. Pravidlá sú počas doby trvania súťaže k nahliadnutiu u organizátora
súťaže na webovej stránke www.autogames.sk/info-2
16.
Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách.

