
ŠTATÚT SÚŤAŽE  

Súťaž o 2 vstupenky na kultúrno-spoločenskom podujatí Deň kvetov 2022. 

(ďalej len „Štatút“) 

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na 
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)  

Obchodné meno: Mestské kultúrne centrum Hlohovec 

Sídlo: Námestie sv. Michala 3, Hlohovec 

IČO: 00182877 

DIČ: 2021279326 

 

2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční 7. 5. 2022 od 9:00 do 11:30 hod. V tomto termíne je možné zúčastniť sa súťaže. 

3. Miesto priebehu súťaže: 

Súťaž prebieha na kultúrno-spoločenskom podujatí Deň kvetov 2022 na Námestí sv. Michala 

v Hlohovci. 

4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. Ak sa do súťaže zapojí 

občan mladší ako 18 rokov, za vyžrebovaného výhercu prevezme výhru jeho zákonný zástupca. Zo 

súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže a im blízke osoby. V prípade, že sa niektorá 

z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže. 

5. Podmienky účasti v súťaži: 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže označil aspoň jedného 

účinkujúceho, ktorý vystúpil v kultúrnom programe na Dni kvetov 2022 na hlasovacom lístku, ktorý 

získa v stánku Informačného centra Hlohovec.  

6. Výhra  

Výhrou v súťaži sú 2 lístky na koncertné predstavenie NEREZ&LUCIA, ktoré sa bude konať 8. 5. 2022 
v Empírovom divadle v Hlohovci. 

7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

Oznámenie o víťazovi súťaže bude vyhlásené 7. 5. 2022 na Dni kvetov 2022 o 11:25 pred vystúpením 
Základnej umeleckej školy Hlohovec. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry a neprejaví 
záujem výhru si prevziať, výhra mu bude odovzdaná v pracovných dňoch v otváracích hodinách 
Informačného centra Hlohovec. 

8. Spôsob odovzdania výhry 



Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne na podujatí Deň kvetov 2022 alebo v Informačnom centre na 

Námestí sv. Michala 3 alebo na mieste pred koncertným podujatím. Organizátor si, pred odovzdaním 

výhry, vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. 

V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní 

výhry. 

9. Ochrana osobných údajov 

Súťažiaci – fyzická osoba (na účely tohto bodu ďalej len „Dotknutá osoba“) v súlade s článkom 6 ods. 1 

písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapojením sa do súťaže udeľuje 

Organizátorovi súhlas so spracúvaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov poskytnutých 

Organizátorovi v rozsahu meno, priezvisko a všetky osobné údaje, ktoré má Dotknutá osoba uverejnené 

v rámci svojho profilu (účtu) na sociálnej sieti Facebook, ich uchovávaním a používaním poskytnutých 

osobných údajov na účely zapojenia sa do súťaží, ich vyhodnotenia a odovzdania výhry Súťažiacemu. 

Súhlas sa udeľuje na dobu trvania súťaže a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej skončení. Dotknutá osoba 

je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať najmä v prípade, že Organizátor bude konať v rozpore s 

podmienkami stanovenými vo Všeobecných pravidlách. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných 

údajov Súťažiacemu zaniká účasť v súťaži, nakoľko Organizátor súťaže nebude disponovať žiadnym 

právnym základom na ďalšie spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby a nebude tak objektívne 

schopný vykonávať úkony v súvislosti s vyhodnotením účasti Súťažiaceho v súťaži a jeho prípadnou 

výhrou.  

10. Záverečné ustanovenia 

Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas jej 
trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez 
udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na 
Facebook profile organizátora MKC Hlohovec, pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný 
poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť 
výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Výhry nie je možné zameniť za 
hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom. 

 

V Hlohovci, dňa 3. 5. 2022 


