
 
 
Pravidlá promo akcie: 

I. Prevádzkovateľ a usporiadateľ súťaže 

Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom 
The Park, V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČ: 289 87 322, zapísaná v 
obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 158046, podnikajúca 
na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung 
Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, 
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 45 306 281, zapísaná v obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, Vložka č. 1791/B (ďalej len 
„prevádzkovateľ“). Na základe objednávky prevádzkovateľa túto akciu organizačne zaisťuje 
spoločnosť Cheil Germany GmbH, podnikajúca na území Českej republiky prostredníctvom 
svojej organizačnej zložky Cheil Germany GmbH, organizačná zložka, so sídlom The Park, V 
Parku 2294/4, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČ: 242 61 432, zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Mestským súdom v Prahe v oddieli A, vložka 75833 (ďalej ako „usporiadateľ“). 
 

II. Termín a miesto konania súťaže 

Týmito pravidlami sa riadi promo akcia s názvom „Kreatívna súťaž NSGA“ (ďalej len „súťaž“), 
ktorá sa koná na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“), a to v termíne: 

1.kolo: od 3. 6. 2019 09:00 do 20. 6. 2019 12:00; 

2.kolo: od 29. 6. 2019 09:00 do 29. 6. 2019 18:00. 

 

III. Účastníci súťaže 

Účastníkom súťaže sa stane fyzická osoba, ktorá sa do súťaže riadne prihlási postupom podľa 
čl. V. týchto pravidiel. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s prevádzkovateľom 
alebo usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek 
marketingovej, predajnej alebo reklamnej kampani prevádzkovateľa, a ďalej aj osoby 
v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby vymenované v § 116 
zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení. Osoby nespĺňajúce podmienky 
účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj 
pokiaľ takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku 
nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra 
v takomto prípade prepadá prevádzkovateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej 



udelení ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju použiť na iné marketingové účely. Účastník 
súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ či prevádzkovateľ zistí alebo bude mať 
oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany 
niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 
 

IV. Výhry v súťaži a ich predanie 

V súťaži, ktorá sa riadi týmito pravidlami, sa hrá o nasledujúce výhry: 
 
50× Samsung Galaxy A20e v hodnote 149 Eur bez DPH. 
 
(ďalej len “výhra”) 
 
Výhry budú výhercom predané po skončení 2. kola súťaže. Každý účastník má nárok 
maximálne na 1 výhru. V prípade odovzdania výhry účastikovi mladšiemu 18 rokov je nutná 
prítomnost zakonného zástupcu.  
 

V. Prihlásenie do súťaže 

Riadnym účastníkom súťaže sa stane akákoľvek fyzická osoba, ktorá pošle v priebehu trvania 
1. kola (viď čl. II. týchto pravidiel) súťaže svoj grafický návrh spracovaný na jeden z nižšie 
uvedených motívov na súťažnú adresu j.kurialova@samsung.com. 
 
Grafický návrh musí byť vo formáte JPG alebo PDF. V predmete emailu účastník uvedie: 

a) aký z nižšie uvedených motívov si vybral; 
b) svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefón). 

 
Motívy: 

a) motív NSGA; 
b) motív „Smartfón v každodennom živote?“; 
c) motív „Čo pre teba znamená značka Samsung“; 
d) motív „Leto & vodné športy“. 

 

VI. Priebeh súťaže 

Zo všetkých prichádzajúcich návrhov riadne prihlásených účastníkov vyberie odborná porota 
zložená zo zástupcov prevádzkovateľa a usporiadateľa celkom 50 finalistov, ktorí budú pozvaní 
do 2. kola súťaže, ktoré sa koná dňa 29. 6. 2019 od 09:00 v priestoroch areálu Wakelake Zlaté 
Piesky, Cesta na Senec, 821 04 Ružinov, Slovenská republika. Finalisti budú určení podľa 
nasledujúceho kľúča: 
 

e) 15× finalista, ktorý dodá najkreatívnější návrh na motív NSGA; 
f) 10× finalista, ktorý dodá najkreatívnější návrh na motív „Smartfón v každodennom 

živote?“; 
g) 15× finalista, ktorý dodá najkreatívnější návrh na motív „Čo pre teba znamená značka 

Samsung“; 
h) 10× finalista, ktorý dodá najkreatívnější návrh na motív „Leto & vodné športy“. 
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V rámci 2. kola má finalista za úlohu čo najpresnejšie prekresliť svoju zaslanú skicu na 
vyhradený priestor, t. j. stenu ohraničujúcu pozemok areálu Wakelake, a to najneskôr do 29. 
6. 2019 18:00. V rámci prevedenia tejto úlohy môže každému z účastníkov pomáhať jedna 
ďalšia fyzická osoba, ktorá však sama nemá nárok na výhru. Každý účastník 2. kola, ktorý splní 
túto úlohu, získa Samsung Galaxy A20e. Každý účastník, ktorý bol vybraný do 2. kola, sa môže 
tohto kola zúčastniť iba raz. 

VII. Určenie výhercov 

1. kolo: Odborná porota zložená zo zástupcov prevádzkovateľa a usporiadateľa vyberie 50 
najkreatívnejších návrhov zaslaných účastníkmi, ktorí riadne splnili podmienky prihlásenia do 
súťaže. 
  
2. kolo: Odborná porota zložená zo zástupcov prevádzkovateľa, usporiadateľa a ďalších 
subjektov, ktoré sa na organizácii súťaže podieľajú, na mieste posúdi splnenie podmienok 
druhého kola – t. j. čo najpresnejšie prekreslenie finálneho grafického návrhu na stenu areálu 
Wakelake. 
 

VIII. Súhlas s vytvorením podobizne a informácie o spracovaní osobných 
údajov 

Prítomnosťou na promoakcii „Kreatívna súťaž NSGA“ udeľuje súťažiaci (prípadne jeho zákonný 
zástupca) zadávateľovi bezplatný súhlas s vytvorením audiovizuálnych materiálov 
zachytávajúcich podobu jeho osoby. Takýto materiál môže prevádzkovateľ alebo usporiadateľ 
využiť na  všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke 
Samsung, oficiálnej Facebook stránke Samsung či iných weboch, komunikačných kanáloch 
či materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely prevádzkovateľa v zmysle 
šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa 
neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv autora. 
 
Účastníci súťaže berú svojou účasťou na vedomie, že v rámci organizácie súťaže dochádza k 
spracovaniu ich osobných údajov. Podrobnejšie informácie týkajúce sa spracovania osobných 
údajov účastníkov sú uvedené v prílohe týchto pravidiel. 
 

IX. Autorské práva a licencie 

Účastníci súťaže udeľujú prevádzkovateľovi a usporiadateľovi časovo a územne neobmedzenú 
výhradnú licenciu na akékoľvek použitie diel, alebo ich rozmnoženín, ktoré v rámci účasti na 
súťaži účastníci vytvoria. Najmä ide o právo na zverejnenie diela na oficiálnej webovej stránke 
Samsung, oficiálnej Facebook stránke Samsung či iných weboch, komunikačných kanáloch 
či materiáloch. Účastníci súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že diela vytvorené v rámci 
2. kola súťaže môžu byť kedykoľvek odstránené alebo premaľované, rovnako tak ako môžu 
byť po neobmedzenú dobu na príslušnej ploche zachované. 
 

X. Ďalšie informácie 

Prihlásením do súťaže účastník vyjadruje úplný a neodvolatelný súhlas s pravidlami súťaže. 
 



Účastníkom súťaže, a to ani jej 2. kola, nevzniká právny nárok na získanie odmeny a získanie 
odmeny tak nie je možné vymáhať súdnou cestou. Posúdenie o splnení alebo nesplnení 
podmienok súťaže je ponechané v plnom rozsahu na vôli príslušnej hodnotiacej komisie.   
 
Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť z účasti na súťaži takého účastníka súťaže, ktorý poruší 
niektoré z týchto pravidiel alebo u ktorého bude pochybnosť o tom, či sa nesnažil nepoctivým 
spôsobom ovplyvniť priebeh súťaže. Tieto podrobné pravidlá sú k nahliadnutiu u povereného 
pracovníka usporiadateľa na mieste konania súťaže. 
 
Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, pričom zmena je účinná 
okamihom vyhlásenia na mieste konania súťaže. Usporiadateľ je oprávnený súťaž odložiť, 
prerušiť či bez náhrady zrušiť v dobe celého trvania súťaže, pričom účastník akcie nemá nárok 
na náhradu nákladov vynaložených na účasť v súťaži. 
 
Usporiadateľ má právo určiť presnú špecifikáciu odmeny, a to aj odlišne od popisu v pravidlách 
či ich vyobrazenia na materiáloch súvisiacich so súťažou. 
 
 

V Bratislave dňa 31. 5. 2019 
 


