
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „točímGalaxy 2019“ 
 
Tejto súťaže sa môže zúčastniť iba osoba, staršia ako 18 rokov spĺňajúca podmienky uvedené v týchto 
pravidlách! 
 

1.Organizátor  
 

Organizátorom tejto akcie je spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom, 

V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 289 87 322, zapísaná v obchodnom 

registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C, 158046 (ďalej len „Organizátor“). Pre 

Organizátora túto akciu zaisťuje spoločnosť Cheil Germany GmbH zapísaná v obchodnom registri 

u okresného súdu v Königsteinu im Taunus pod sp.zn.  HRB 6360, oddiel B, podnikajúca na území 

Českej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky Cheil Germany GmbH, organizačná 

zložka so sídlom V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4,  Česká republika, IČ: 242 61 432, 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn.  A 75833 (ďalej ako 

,,Usporiadateľ“). 
 
 
 

2. Súťažiaci 
 
Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov s bydliskom alebo 

kontaktnou adresou v Českej republike alebo Slovenskej republike, ktorá splní tieto podmienky 

súťaže. Počet súťažných odpovedí od jedného súťažiaceho nie je limitovaný. Súťaže sa nemôžu 

zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere či osoby blízke Organizátorovi, Usporiadateľovi a 

k ďalším spoločnostiam, ktoré sa na súťaži podieľajú, a ďalej aj osoby v akomkoľvek 

príbuzenskom či obdobnom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby vymenované v § 22 zákona č. 

89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.   

 

3. Obsah, trvanie súťaže a výber výhercov 
 

Do súťaže sa zapojíte, ak pod súťažný post Organizátora s výzvou na súťaž, zverejnenom na 

Instagrame  Samsung CZ&SK, publikujete video k akcii "Vymeňte fotky za videá" na tému „letné 

zážitky“ a to pod hashtagom #tocimGalaxy ("Súťažný príspevok"). 

 
 
Súťaž trvá od  22. 07. 2019 od 10:00 do 20. 08. 2019 do 23:59. 
 
Výhercom sa stáva ten súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky pre účasť v súťaži a súčasne bol 
jeho Súťažný príspevok na danú tému vybraný ako víťazný odbornou porotou určenou 
Organizátorom.  Výhercov bude vybraných celkom 10, a to zo všetkých českých a slovenských 
príspevkov dokopy. 
 
Organizátor (prostredníctvom Usporiadateľa) zverejní meno účastníkov, resp. profilov 

účastníkov, ktorý sa stali víťazmi so Súťažným príspevkom publikovaným pod hashtagom 



#tocimGalaxy do 5 kalendárnych dní od skončenia súťaže. Víťazovia musia svoj nárok na výhru 

uplatniť do 48 hodín po zverejnení víťazov, a to súkromnou správou odoslanou na e-mailovú 

adresu m.nestarcova@samsung.com. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť medzi výhercov 

súťažiacich, ktorí nespĺňajú pokyny uvedené v týchto pravidlách alebo, ktorých Súťažné príspevky 

nebudú v súlade s dobrými mravmi alebo budú porušovať zákonné práva tretích osôb (hlavne 

práva duševného vlastníctva - autorské práva k uverejneniu videí) alebo, ktorí budú inak 

porušovať pravidlá súťaže a/alebo sociálnej siete Instagram. 

 
 
 

4. Výhra 
 

3x Samsung Galaxy S10+ pre 3 nejlepšie videa 
2x AKG N700NC 
2x AKG Y500 
1x Galaxy Buds 
2x Galaxy Watch Active 
 
 

5. Doručenie výhry 
 
Výherca sa musí prihlásiť do 48 hodín od doby, kedy bol v súlade s čl. 3 týchto pravidiel označený 

za výhercu pod Súťažným príspevkom, a to súkromnou správou na e-mailovú adresu 

m.nestarcova@samsung.com.  Následne budú výhercovi oznámené detaily o výhre a spôsobe 

prevzatia.  

Výherca súhlasí s tým, že ak sa s Usporiadateľom či Organizátorom nedohodne inak, musí si výhru 

osobne prevziať na adrese sídla organizačnej zložky Organizátora: Samsung Electronics Czech and 

Slovak, s.r.o. organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava, Slovensko 

a to najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia súťaže. Ak sa výherca v danej lehote v súlade s týmito 

pravidlami neohlási alebo neprevezme výhru v danej lehote, jeho právo na získanie výhry zaniká 

a výhra prepadá v prospech Organizátora. 

 

6. Práva a povinnosti súťažiacich 
 

 
Za platný Súťažný príspevok a teda aj registráciu do súťaže sa bude považovať len taký príspevok, 

ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl. 3 týchto pravidiel. Súťažné príspevky, ktoré budú dodatočne 

upravované, nebudú v súlade s pravidlami alebo budú vyplnené inde, inak, a mimo časový rámec 

stanovený v čl. 3 týchto pravidiel alebo budú vyplnené po ukončení súťaže, nebudú považované 

za platné. Odoslaním  a zverejnením Súťažného príspevku (tzn. registráciou do súťaže ) súťažiaci 

zodpovedá za to, že je autorom Súťažného príspevku (videa), ku ktorému vykonáva v plnom 

rozsahu všetky práva, že neporušuje vlastnícke, autorské ani iné práva tretích osôb, a že súhlasí 

s následným využitím jeho Súťažného príspevku pre marketingové účely Organizátora 

prevádzkované na instagramovom profile Samsung Česko a Slovensko - 

mailto:m.nestarcova@samsung.com
mailto:m.nestarcova@samsung.com


www.instagram.com/samsungczsk/a v zostrihu Galaxy letný film, ktorý bude umiestnený na 

youtube kanáli Samsung, sociálnych sieťach a kamenných predajniach Samsung, a to bez nároku 

na akúkoľvek úplatu. Súťažiaci ďalej rovnako zodpovedá za to, že jeho Súťažný príspevok 

neobsahuje žiadny nelegálny, vulgárny či iný nevhodný obsah. Súťažné príspevky s obsahom 

podľa predchádzajúcej vety budú zo súťaže automaticky vyradené. Súťažiaci nemajú nárok na 

náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži a s prípadným prevzatím výhry.  

 

Zaslaním Súťažného príspevku do súťaže udeľuje súťažiaci Usporiadateľovi a Organizátorovi 

bezplatnú nevýhradnú licenciu k Súťažnému príspevku, a to ku všetkým známym spôsobom 

užitia, teritoriálne, miestne, množstvovo neobmedzenú, a časovo obmedzenú len po dobu 

trvania majetkových práv súťažiaceho, vrátane práva Usporiadateľa a Organizátora Súťažný 

príspevok akokoľvek modifikovať, upravovať, meniť, spracovávať do ďalších autorských diel, 

zaradzovať ho do diel súborných a pod. Usporiadateľ a Organizátor je oprávnený tuto licenciu 

ďalej podlicencovať či postúpiť tretej osobe. Usporiadateľ ani Organizátor nie je povinný licenciu 

využiť.  

 

Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť meno a priezvisko výhercu s uvedením výhry, a to v 

rámci všetkých svojich marketingových aktivít. Súťažiaci vstupom do súťaže potvrdzuje, že so 

zverejnením svojho mena, priezviska a výhry súhlasí. Súťažiaci ďalej týmto udeľuje časovo 

neobmedzené povolenie so zachytením jeho podoby a prípadne podoby jeho súkromných 

priestorov, a to pre marketingové účely Organizátora a Usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou 

a to bez nároka na akúkoľvek odplatu. Súťažiaci berie na vedomie, že pokiaľ v súlade s právnym 

poriadkom odvolá svoje povolenie bez rozumného dôvodu či z dôvodu podstatnej zmeny 

okolností, nahradí odvolávajúci Usporiadateľovi alebo Organizátorovi škodu z tohto odvolaniu 

vzniknutú.   

 

Licenciu a súhlas uvedený v tomto článku súťažiaci poskytuje aj k všetkým ďalším autorským 

dielam, ktoré v spolupráci s Organizátorom, Usporiadateľom či nimi určenou treťou osobou 

na základe účasti v tejto súťaži vzniknú a to bez nároku na akúkoľvek odplatu. 
 
 
 

7. Práva a povinnosti Organizátora a Usporiadateľa 
 

 
Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a 

zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky prevzatia výhier v prípade, že výhra uvedená v čl. 

4 týchto podmienok súťaže nebude môcť byť odovzdaná výhercovi v súlade s týmito 

podmienkami súťaže. Organizátor ani Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za uvedenie 

nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou, bez ohľadu na to, či boli spôsobené 

ľudským faktorom alebo technickou vadou. Organizátor nie je povinný poskytovať vyradeným 

súťažiacim dôvody, prečo ich súťažné odpovede nepovažuje za výherné. 

http://www.instagram.com/samsungczsk/


 
 

 

8. Záverečné ustanovenia 
  
Výhru nie je možné zmeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, než je stanovená 

Organizátorom.  

 

Organizátor súťaže je oprávnený v prípadoch, kedy má podozrenie, že sa Súťažiaci dopustil 

podvodného jednania za účelom získania výhry v rámci súťaže, požadovať ďalšie overenie pre 

určenie nároku na výhru. Súťažiaci je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10 

dní a v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v 

sporných prípadoch, či Súťažiaci splnil, alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v súťaži a 

vyhradzuje si právo na nárok na výhru odoprieť. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné 

podozrenie na podvodné jednanie Súťažiaceho za účelom získania výhry v rámci súťaže, má 

Organizátor právo takého Súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a to bez nároku na výhru. 

 

Registráciou vyjadruje Súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne 

dodržiavať. 

 

Organizátor Kampane si vo výnimočných a plne odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo 

súťaž ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá súťaže či technické alebo organizačné 

zabezpečenie súťaže a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na 

webových stránkach Samsung a na webových stránkach 

http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/sk/pravidla/TocimGalaxy2019.pdf a 

http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/cz/pravidla/TocimGalaxy2019.pdf.  

V prípade, že Súťažiaci nebude so zmenou pravidiel súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť v súťaži 

ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi na e-mailovú adresu 

p.senfeld@samsung.com alebo zavolaním na infolinku 0800 726 786. Pracovná doba infolinky 

Kampane je v pracovné dni od 8:00 do 16:00.  

Tieto pravidlá súťaže budú po celú dobu trvania súťaže uložené v sídle Organizátora a ďalej 

zverejnené na 

 http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/sk/pravidla/TocimGalaxy2019.pdf a 

http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/cz/pravidla/TocimGalaxy2019.pdf. 

 

V prípadě akýchkoľvek nejasností sa táto súťaž riadi českým právom. 

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné na 

http://www.samsung.com/sk/info/privacy/.
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