
Súťažné pravidlá „Vyhraj priepustku na slobodu“ 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Up Slovensko, s. r.o., so sídlom Tomášikova 23/ D, 
821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 313 966 74, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9085/ B 

1. Miesto a termín žrebovaní a trvanie súťaže:
Súťaž prebieha online v období od 15. 02. 2021 do 30.06.2021.
1. termín žrebovania je 22. 03. 2021 a
2. termín žrebovania je 20. 05. 2021.

2. Výhry:
2.1. Víkendový pobyt s raňajkami s aquaparkom pre 2 osoby + max. s 3 deťmi v 
Holiday Village Tratralandia (v 1. termíne žrebovania) a Víkendový pobyt s 
raňajkami a vodným parkom v Akvamaríne Hotel Bešeňová (v 2. termíne 
žrebovania).
2.2. Stravovacie poukážky UpDéjeuner v hodnote 50 € pre 50 výhercov (v obidvoch 
termínoch žrebovania).
2.3. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 € je 
v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
predmetom dane z príjmu fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné 
poistenie.

3. Účastník súťaže:

3.1. Každý používateľ UpDéjeuner, ktorý v uvedenom období naskenuje QR kód z 

letáčiku „Vyhraj priepustku na slobodu“, vyplní prihlasovací formulár, ktorý sa otvorí 

na linku:

https://www.e-kupon.sk/persoweb/sutazsphere.jsf

3.2. Po vyplnení a odoslaní údajov bude účastník súťaže zaradený do žrebovania.

3.3. Výhercovia súťaže obdržia informáciu o vyžrebovaní emailom, v ktorom 
potvrdia svoju adresu na odoslanie výhry, ktoré budú odoslané cenným listom. 3.4. 

Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere 

k usporiadateľovi a zo všetkých spolupracujúcich agentúr a spoločností, ako aj 

členovia volených orgánov týchto subjektov a osoby im blízke v zmysle §116 a 

nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník. V prípade, že by sa výhercom mala 

stať osoba podľa predchádzajúcej vety, právo požadovať výhru tejto osobe 

nevzniká a výhra nebude odovzdaná.

4. Vyhodnotenie:
4.1. Registráciou do súťaže v plnom súlade s týmito pravidlami je súťažiaci 
zaradený do žrebovania o výhru v súťaži.
4.2.Výherca bude určený žrebovaním z číselného limitu zo zoznamu 
registrovaných v určený deň žrebovania.
4.3.Súťažiaci sa môžu do súťaže zapojiť iba raz, jednou registráciou na jedinečnú 
emailovú adresu.
4.4.Pokiaľ súťažiaci odošle viac registrácií, bude sa počítať iba prvá odoslaná. 
4.5. Odoslané registrácie sa budú evidovať v MS Excel organizátora.
4.6. Ak výherca do 5 kalendárnych dní od výzvy na potvrdenie korešpondečnej 
adresy neodpovie, bude vyradený zo zoznamu výhercov a výhra bude ponúknutá 
náhradnému výhercovi.



4.7.Výhercovia budú zverejnení po ukončení súťaže v zozname výhercov na 
https://www.e-kupon.sk/persoweb/sutazsphere.jsf  

.  

5. Odovzdanie výhry:
5.1. Súťažiaci je povinný najneskôr do 5 kalendárnych dní od obdržania
potvrdzujúceho emailu o výhre zaslať potvrdenie svojej korešpondenčnej
adresy.
5.2.Po potvrdení bude výhercovi zaslaná cenným listom najneskôr do 7
pracovných dní od potvrdenia svojej korešpondenčnej adresy organizátorovi.

7. Ďalšie podmienky súťaže:
6.1. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky
týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ a organizátor
si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zo závažných dôvodov zmeniť,
pozastaviť či zrušiť.
6.2. Namiesto výhry nie je možné požadovať vyplatenie hotovosti. Súťaže sa
smú zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na
území SR. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou,
nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto
pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za
podmienky splnenia všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený
požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v
týchto pravidlách.
6.3. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať.
6.4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si
vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v
prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom
odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
6.5. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné
výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je
možné.
6.6. Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť
na súťaži. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže
v prípade, že účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi,
snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné
prostriedky na poškodzovanie mena organizátora alebo bol z tejto činnosti
dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením
mohli účastníkovi vzniknúť. Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi
aj v prípade, keď sa podobného konania v prospech účastníka dopustila tretia
osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získaniu výhry.
6.7. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose
dát elektronickými prostriedkami.
6.8. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto
súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a
bez možnosti odvolania rozhoduje taktiež organizátor súťaže. V prípade
pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi majú dôkazné
povinnosti účastníci.



6.9. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými 
na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom 
a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodujúce znenie týchto úplných 
pravidiel súťaže.  

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov
7.1.Tejto súťaže sa môžete zúčastniť v prípade, ak súhlasíte so spracúvaním
svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa)
prevádzkovateľom Up Slovensko, s. r. o., so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01
Bratislava, IČO: 31 396 674 („Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje účastníkov súťaže na základe ich súhlasu so spracúvaním
osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Nie ste povinný poskytnúť
Prevádzkovateľovi Vaše osobné údaje, ich poskytnutie je však nevyhnutné na
uskutočnenie úkonov spojených realizáciou súťaže. Zaškrtnutím príslušného
políčka dobrovoľne vyjadríte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na
účely organizácie a vyhodnotenia súťaže, kontroly súťaže a odovzdanie výhry
výhercovi.

7.2.V prípade Vášho záujmu tiež môžete Prevádzkovateľovi udeliť súhlas so 
spracúvaním Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) na 
marketingové účely. Zaškrtnutím príslušného políčka dobrovoľne vyjadríte svoj 
súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania správ, ktoré by 
mohli byť pre vás zaujímavé v súvislosti s využívaním produktov 
prevádzkovateľa, vrátane správ o činnosti prevádzkovateľa, zasielania 
informácií o ponuke produktov a služieb prevádzkovateľa, zľavových akciách 
a výhodných ponukách prevádzkovateľa. Pre vylúčenie pochybností 
uvádzame, že udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na 
marketingové účely nie je podmienkou Vašej účasti v súťaži.  

7.3.Vás súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať 
prostredníctvom emailovej adresy: gdpr@up-slovensko.sk alebo osobne 
priamo v sídle Prevádzkovateľa. Všetky ostatné informácie o spracúvaní Vašich 
osobných údajov, ako aj o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním 
osobných údajov sú uvedené v dokumente Informácia o spracúvaní osobných 
údajov na účely účasti v súťaži a v dokumente Informácia o spracúvaní 
osobných údajov na marketingové účely týchto pravidiel. 

8. Pravidlá
8.1.Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú dostupné po celú dobu trvania súťaže na
internetovej stránke https://www.e-kupon.sk/persoweb/sutazsphere.jsf.

mailto:gdpr@up-slovensko.sk



