
ŠTATÚT SÚŤAŽE – SELFIE ŽILINA 

“Reklamná súťaž SELFIE - ŽILINA na sociálnej sieti facebook” 

(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: INGEMA s.r.o. 
Sídlo: Hlivištia 23, 073 01 Hlivištia 
IČO: 36575411 
DIČ: 2021766142 
Zapísaný v registri: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 14485/V 

 

2. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE 
Súťaž sa uskutoční v období od 22.07.2019 do 30.09.2019 do 12:00 hod. 

 

3. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE 
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, majúca 
štátne občianstvo SR, nebola jej obmedzená spôsobilosť na právne úkony, v deň 
začatia reklamnej súťaže dovŕšila vek 18 rokov a má aktívny svoj osobný účet na 
sociálnej sieti facebook. 
 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť:  

Zamestnanci organizátora, osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka ako aj osoby 
v obchodnoprávnom vzťahu k organizátorovi, ktoré sa podieľajú na organizácii súťaže.  

 

4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník: 

a. navštívil kúpeľňový showroom INGEMA s.r.o. na Bratislavskej 117 v Žiline 
b. v jednej z vystavených kúpeľní spravil „SELFIE“ fotografiu 
c. túto fotografiu potom zverejnil na FB stránke facebook.com/ingemasro 

v komentári súťažného príspevku, ktorý je zverejnený od 22.7.2019, a do 
komentára napísal koho by si vzal na exotickú dovolenku zo sebou 

5. VÝHRY V SÚŤAŽI  
1. cena – Exotická dovolenka na ostrove Maurícius pre 2 osoby v hodnote 2 944 €| 
2. cena – Horský bicykel v hodnote 303,90 € 
3. cena – JBL reproduktor v hodnote 199 € 
4. cena – INGEMA prekvapenie v hodnote 149 € 



5. cena – 10x poukaz v hodnote 50 € na nákup tovaru v ktorejkoľvek pobočke Ingema 
s.r.o. na Slovensku 
ŠPECIÁLNA CENA – 5x slúchadlá JBL v hodnote 36,99 € pre 5-tich výhercov, ktorých 
fotografie budú mať najväčší počet lajkov 
Ceny v hodnote nižšej ako 350 € nepodliehajú daňovej povinnosti. 
 

6. URČENIE VÍŤAZA A OZNÁMENIE O VÝHRE 
Žrebovanie a vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 30.9.2019 o 17:00 hod. 
Najprv sa určí 5 príspevkov pre získanie „ŠPECIÁLNEJ CENY“ na základe počtu lajkov. 
Následne budú výhercovia súťaže žrebovaní zo žrebovacej urny, v ktorej budú mená 
všetkých súťažiacich. Žrebovanie víťazov súťaže prebehne od 5. ceny po 1. cenu.  

Oznámenie o výhre bude zverejnené ihneď na sociálnej sieti facebook na stránke: Ingema – 
obklady, dlažby, kúpelne. 

Víťaz bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch alebo formou 
správy na facebooku. 

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 pracovných dní a neprejaví záujem výhru 
si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

 

7. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY 
Výherca sa pri preberaní výhry preukáže platným občianskym preukazom, ktorým 
dokladuje splnenie podmienok na účasť fyzickej osoby v reklamnej súťaži. Výhru je 
možné prevziať do siedmich pracovných dní od oznámenia výsledkov žrebovania. 
V prvý a druhý pracovný deň je možné výhru prevziať v čase 8:00 – 17:00. V tretí 
pracovný deň v čase od 8:00 – 15:30 na pobočke INGEMA s.r.o. Bratislavská 117 
Žilina. 
Podmienkou prevzatia výhry je podpísanie protokolu o prevzatí. V prípade, že 
výherca odmietne tento protokol podpísať, stráca na výhru nárok a výhra prepadne 
v prospech organizátora súťaže. 
Ak výherca v stanovenom termíne neprevezme svoju výhru, výhra prepadne 
v prospech organizátora. 

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Prevádzkovateľ  INGEMA s.r.o. so sídlom Hlivištia 23, 073 01 Sobrance, adresa 
prevádzky Močarianska 3582/1, 071 01 Michalovce,  IČO: 36575411 (ďalej len 
„prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje s cieľom poskytnúť služby na vysokej 
úrovni, vrátane efektívnejšieho využívania klientského servisu prevádzkovateľa, 
plnenia zákonných povinností a poskytovania informácií o novinkách, vrátane 
rôznych benefitov. Osobné údaje súťažiaceho spracúva prevádzkovateľ len na základe 
zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení [1] alebo Zákone [2] o ochrane 



osobných údajov. Cieľom prevádzkovateľa je účinná ochrana osobných údajov 
súťažiaceho a transparentný postup pri poskytovaní informácií. 

Viac informácií o ochrane osobných údajov v reklamných súťažiach nájdete vo všeobecných 
podmienkach súťaže na našej webovej stránke: www.ingema.sk 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že 
spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži 
spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. 
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, 
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom 
inak spojená. 
 

V Michalovciach, dňa 22.07.2019 

 


