
  

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O 8 STRAVOVACÍCH A TRÉNINGOVÝCH 

PLÁNOV NA MIERU! 
 

 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 

Tieto pravidlá (ďalej v texte len „Pravidlá“) upravujú priebeh a podmienky súťaže o 8 

stravovacích a tréningových plánov na mieru (ďalej v texte len „Súťaž“). Podmienky účasti a 

priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami. Zmena Pravidiel a podmienok Súťaže je 

možná len v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám. 

 

Súťaž je hrou v zmysle § 845 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle § 3 zákona č. 171/2005 Z.z. o 

hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a 

preto sa naň ustanovenia uvedeného zákona týkajúce sa prevádzkovania a organizácie 

hazardných hier nevzťahujú. 

 

Súťaž začína dňa 04.03.2015 a trvá do dňa 24.06.2015. Súťaž prebieha prostredníctvom 

internetovej stránky http://www.pohyb.sk/sutaz/ na území Slovenskej republiky. 

Dátum žrebovaní: 

18.03.2015 

01.04.2015 

15.04.2015 

29.04.2015 

13.05.2015 

27.05.2015 

10.06.2015 

24.06.2015 

 

II. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

 

Vyhlasovateľom Súťaže je obchodná spoločnosť FITNESCLUBshop, s. r. o., so sídlom 

Rulandská 8, Pezinok 902 01, IČO: 46 087 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 71629/B (ďalej v texte len „Vyhlasovateľ Súťaže“).  

 

III. VÝHRA 

 

V Súťaži možno získať výhru - stravovací a tréningový plán v hodnote 79 € (ďalej v texte len 

„Výhra“). Výhru do Súťaže poskytne Vyhlasovateľ Súťaže. 

 

V Súťaži bude celkovo vyžrebovaných 8 výhercov. 

 

Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Súťažiaci, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní 

podmienky účasti v Súťaži uvedené v bode IV. týchto Pravidiel. 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, s trvalým 

pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia 

sa do Súťaže dovŕšila 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto 



  

 

Pravidiel s výnimkou fyzických osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s Vyhlasovateľom 

Súťaže, a ich blízkych osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov, a osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä 

zamestnanci) prepojené s reklamnými agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 

zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ustanovenia §116 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

  

V prípade, že sa výhercom stane niektorá z týchto osôb, Výhra nebude odovzdaná. 

 

Podmienkou účasti v Súťaži je zaregistrovanie sa na internetovej stránke 

http://www.pohyb.sk/sutaz/, zadanie mena, priezviska a aktuálnej e-mailovej adresy 

Súťažiaceho v uverejnenom registračnom formulári, odoslanie formulára a potvrdenie súhlasu 

s Pravidlami Súťaže a so spracovaním osobných údajov odkliknutím príslušnej ikony. 

 

Každý Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru. 

 

Vyhlasovateľ Súťaže je oprávnený vylúčiť Súťažiacich, ktorí: 

a) sa do Súťaže prihlásia duplicitne pod rôznymi menami, 

b) uvedú pri registrovaní klamlivé informácie, 

c) porušujú niektoré z týchto Pravidiel Súťaže 

 

V. ŽREBOVANIE 

 

Žrebovanie výhercu Súťaže o stravovací a tréningový plán v hodnote 79 € sa uskutoční každý 

druhý týždeň v Stredu počas trvania Súťaže.  

 

Výherca Súťaže bude vybraný na základe žrebovania, ktoré sa uskutoční náhodným výberom 

spomedzi Súťažiacich, ktorí splnili podmienky uvedené v bode IV. týchto Pravidiel Súťaže.  

 

Do žrebovania výhercu Súťaže budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí najneskôr v deň konania 

žrebovania splnili podmienky zapojenia sa do Súťaže stanovené v bode IV. týchto Pravidiel 

Súťaže. 

 

Súťažiaci, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do Súťaže a neboli vyžrebovaní v žrebovaní 

najbližšie vykonávanom po splnení podmienok zapojenia sa do Súťaže stanovených v bode 

IV. týchto Pravidiel Súťaže, budú automaticky zaradení aj do nasledujúcich žrebovaní, a to až 

do ukončenia Súťaže.  

 

Oboznámenie vyžrebovaných výhercov Súťaže o získaní Výhry prebieha odoslaním e-mailu 

na kontaktné e-mailové adresy uvedené v registračnom formulári. Vyhlasovateľ Súťaže 

uverejnení údaje výhercov jednotlivých výhier v rozsahu: meno a priezvisko na internetovej 

stránke http://www.pohyb.sk/sutaz/ a na stránke https://www.facebook.com/POHYB.sk. 

 

Pokiaľ sa Vyhlasovateľovi Súťaže nepodarí skontaktovať vyžrebovaného výhercu do 30 dní 

odo dňa, keď bol vyžrebovaný, Výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa Súťaže a tento je 

oprávnený vyžrebovať nového výhercu. 

 

Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo určiť spôsob, deň a miesto odovzdania a realizácie 

Výhry – stravovacieho a tréningového plánu v hodnote 79 €, pričom pokyny na prevzatie a 

realizáciu Výhry budú vyžrebovanému výhercovi vhodným spôsobom vopred oznámené. 

http://www.pohyb.sk/sutaz/
https://www.facebook.com/POHYB.sk


  

 

Vyhlasovateľ Súťaže je oprávnený požadovať od výhercu primeranú súčinnosť. Pokiaľ 

výherca súčinnosť neposkytne, Výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa Súťaže. 

 

VI. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  

Účasťou v Súťaži (poskytnutím osobných údajov v rámci Súťaže) Súťažiaci v súlade s 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov vyslovuje svoj súhlas so zhromaždením, spracovaním a uchovávaním 

poskytnutých osobných údajov Súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa 

Súťažiaceho Vyhlasovateľom Súťaže a jeho partnermi na účel organizácie Súťaže, 

kontaktovanie jej výhercu a odovzdanie a realizovanie Výhry, ako aj na účel vytvorenia a 

správy zoznamu záujemcov o marketingové a obchodné informácie Vyhlasovateľa Súťaže a 

poverených osôb na účel realizácie marketingu. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú. 

Súhlas je Súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného 

listu na adresu Vyhlasovateľa Súťaže. 

 

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo 

vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, právo na informácie 

o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na 

opravu alebo likvidáciu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na 

likvidáciu osobných údajov, ktorých účel ich spracúvania sa skončil, právo na základe 

bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na 

marketingové účely (reklamné a propagačné aktivity). 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Účasťou v Súťaži prejavuje každý Súťažiaci svoj súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa tieto 

Pravidlá bezvýhradne dodržiavať. 

 

Akákoľvek výmena Výhry za finančnú hotovosť alebo inú protihodnotu je vylúčená. Výherca 

nemá nárok na zámenu Výhry alebo jej poskytnutie v inom rozsahu ako je uvedené v bode III 

týchto Pravidiel, najmä nie je oprávnený žiadať o poskytnutie iných služieb alebo za výmenu 

Výhry za iný tovar, ktorý poskytuje Vyhlasovateľ Súťaže.  

 

Výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa Súťaže aj v prípade:  

a) ak výherca Výhru odmietne,  

c) ak výherca vyjadrí nesúhlas s týmito Pravidlami kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže tak, 

že písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením do Súťaže,  

d) ak výherca pred prevzatím Výhry zomrie.  

 

V prípade, že Výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa Súťaže podľa predchádzajúceho 

odseku, nevzniká výhercovi resp. jeho právnym nástupcom nárok na náhradu škody alebo inú 

formu kompenzácie voči Vyhlasovateľovi Súťaže. 

 

Pred prevzatím Výhry nemožno nárok na Výhru previesť na tretiu osobu. Výherca je povinný 

prevziať si a realizovať výhru osobne, pokiaľ sa s Vyhlasovateľom Súťaže výslovne 

nedohodne inak. V prípade absencie dohody o inom spôsobe prevzatia a realizácie Výhry 

podľa prechádzajúcej vety nebude Výhra odovzdaná a realizovaná do rúk inej osoby ako 

výhercu, a to ani v prípade, ak táto osoba na to bola výslovne určená.  



  

 

 

Výherca berie na vedomie, že v zmysle § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov nárok na Výhru nemožno súdne vymáhať. 

 

Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže 

počas celej doby trvania Súťaže až do prevzatia Výhry výhercom. Vyhlasovateľ Súťaže nie je 

povinný odovzdať výhercovi Výhru podľa bodu V týchto Pravidiel ani v prípade, ak 

výhercovi bolo oznámené, že bol vyžrebovaný, ak skôr ako došlo k prevzatiu Výhry vyšlo 

najavo, že neboli splnené podmienky pre zapojenie sa do Súťaže. 

 

Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa 

Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Vyhlasovateľ 

Súťaže nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 

 

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa 

konečné a záväzné. 

 

Pravidlá nadobúdajú účinnosť prvým dňom trvania Súťaže. Vyhlasovatelia si vyhradzujú 

právo Pravidlá zmeniť alebo Súťaž ukončiť aj počas trvania Súťaže. Takáto zmena nadobudne 

účinnosť dňom jej zverejnenia. 

 

Tieto Pravidlá sú prístupné na internetovej stránke http://www.pohyb.sk/sutaz/ 

 

V Bratislave dňa 11.03.2015 

 

 

 

FITNESCLUBshop, s. r. o. 
 


