Štatút reklamnej a propagačnej
súťaže organizátora OLYMPIC CASINO SLOVAKIA, s.r.o. a SITY MEDIA, s.r.o. ak sprostredkovateľa
súťaže s názvom „ 7. narodeniny v Olympic Casino Carlton“
v znení platnom od 28.5.2015

1. Základné ustanovenia
1.1 Reklamnú súťaž „7. narodeniny v Olympic Casino Carlton“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje
spoločnosť OLYMPIC CASINO SLOVAKIA, s.r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 35 953
080 IČ DPH: SK2022099992, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sr, vložka číslo 37413/B (ďalej ako „organizátor“) a sprostredkuje ju spoločnosť SiTy
Media, s. r. o. ako vysielateľ Rádia SiTy so sídlom: Vajnorská 53, 831 03 Bratislava, IČO: 36 058
564 zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sr, vl. č.: 30620/B.
1.2 Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva
a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.
1.3 Hracím dňom je každý pracovný deň v termíne od 28.05.2015 do 19.6.2015.
2. Účel
Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti
počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio SiTy.
3. Trvanie súťaže
Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky od 28.5.2015 do
19.6.2015.
4. Spôsob propagácie
Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych sietí ,
ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke organizátora www.olympic-casino.sk,
na internetovej stránke sprostredkovateľa rádia SiTy www.radiosity.sk a vo vysielaní Rádia SiTy.
5. Podmienky účasti v súťaži
5.1 Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá
zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako
„účastník" alebo „spotrebiteľ“).
5.2 Súťaže sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov.
5.3 Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k organizátorovi ako aj sprostredkovateľovi súťaže, k zmluvnému partnerovi
súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním
súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa
výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade že výhra jej bola
odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej
výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
6. Pravidlá
6.1 Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare SITY medzera telefonicky kontakt a meno
medzera Casino na skrátené číslo 7011 z územia SR v období trvania samotnej súťaže; náklady za
odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným
prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové

slovo SITY písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS.
Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo SITY.
6.2 Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať len jednu SMS.
6.3 Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude
spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú
SMS je 0,50 € s DPH.
6.4 Súťažiaci, ktorý odošle SMS, ktorá nebude obsahovať telefonický kontakt alebo nebude
obsahovať slovo Casino, nebude zaradený do súťaže pre nesplnenie podmienok súťaže.
Organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných
operátorov. Akceptované bude aj keď slovo „Casino“ bude napísane bez diakritiky alebo bude
napísané len malými písmenami.
6.5 Do žrebovania sa môže každý súťažiaci zaradiť len 1 krát, duplicitné mená
akceptované.

nebudú

6.6 Výherca súťaže sa bude žrebovať dňa 19.6.2015 na narodeninovej party OC Carlton.
6.7 Výherca musí byť prítomný v čase žrebovania na kasíne.
6.8 Výherca musí byť zaregistrovaný na kasíne, registrácia je možná aj v priebehu
narodeninovej párty
6.9 Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže bol starší ako 18 rokov a aby
sa preukázal dokladom totožnosti.
7. Výhra
7.1 V súťaži je na jedno hlavné žrebovanie, ktoré sa bude konať 19.6.2015 pripravená výhra a to
pobyt pre 2 osoby na Maledivoch v hodnote 3000,00 EUR výhra na príslušné žrebovanie po
zdanení pre daňového rezidenta predstavuje 2500,00 EUR; a pre daňového nerezidenta suma po
zdanení závisí od príslušných právnych predpisov inej krajiny.
7.2 Výherný pobyt nie je časovo obmedzený. Je potrebné ho ale vyčerpať do 31.12.2015
7.3 Výherný pobyt je možné preniesť na tretiu osobu.
7.4 Súťažiaci, ktorý splní podmienky podľa tohto štatútu a pri predložení platného dokladu
o totožnosti dokáže zhodu s menom a priezviskom, vyhráva príslušnú výhru.
7.5. Výhru nie je možné u organizátora súťaže vymeniť na finančnú protihodnotu ani za iný pobyt
ako je určený vo výhre.
8. Odovzdanie výhry
8.1 Výherca bezodkladne po žrebovaní dostane výherný voucher oprávňujúci prevzatie výhry.
8.2 Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k
preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor
vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.
9. Výhra a daň z príjmov
9.1 Výhru, ktorú obdrží výherca predstavuje výhru pred zdanením.
9.2 Zdaňovanie výhier 1. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších
predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom
súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej

túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania. 2. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom
sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného
zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného
daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad. V
Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1
písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v
hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z
príjmov oslobodená od dane.
10. Osobné údaje a osobnostné práva
10.1 Účastník zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi na vopred neurčenú
dobu svoj (I.) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi a sprostredkovateľovi za účelom
preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry, ako aj (II.) súhlas k tomu, že v prípade
ak sa účastník stane výhercom, jeho meno, priezvisko a názov obce bydliska výhercu môžu byť
zverejnené na internetovej stránke www.radiosity.sk, (III.) súhlas s tým, že osobné údaje
účastníka budú primeraným spôsobom použité v rámci doby trvania súťaže v marketingovej
komunikácií organizátora, s príjmom informačných SMS správ počas a po skončení SMS hry v
súlade s právnymi predpismi SR a pravidlami na to určenými mobilnými operátormi SR, (IV.)
súhlas, že počas trvania súťaže môže byť zaslaná aktívnym účastníkom súťaže maximálne raz za
týždeň informačná SMS. Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28
zákona o ochrane osobných údajov.
10.2 Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje
sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol
organizátorom a sprostredkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných
údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je
dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať
proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.
10.3 Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže, zároveň udeľuje organizátorovi a
sprostredkovateľovi súťaže bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho
zákonníka na použitie jeho zvukového záznamu v súvislosti so súťažou; organizátor súťaže je
oprávnený postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu – vysielateľa Rádia SiTy.
11. Osobitné ustanovenia
11.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení
nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
11.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s
ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
11.3 Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu rozhlasovej
programovej služby vysielateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11.4 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím,
zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

11.5 Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za
poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.
11.6 Výherca môže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
11.7 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť,
prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaž a jej pravidlá.
11.8 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania
na internetovej stránke organizátora www.olympic-casino.sk ako aj na webovej stránke
sprostredkovateľa www.radiosity.sk.
11.9 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa
tohto štatútu.
11.10 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

