
Úplné pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže „Už sa fašiang kráti“ 

na https://www.facebook.com/kamnahorehroni (ďalej len „pravidlá súťaže") 

 

Usporiadateľ, termín a miesto konania súťaže 

 

1. Usporiadateľ 

Spotrebiteľskú súťaž usporadúva spoločnosť : 

ersor s.r.o. 

IČO: 47943858 

Máj. povst. česk. ľudu 2175/50 

Brezno 977 03 

(ďalej len ersor) 

 

2. Termín a miesto trvania súťaže 

Súťaž bude prebiehať od 14.2. 2020 od 9:00 hod. do 20. 2. 2020 do 16:00 hod. 

 

Pravidlá súťaže 

 

3. Účastníci súťaže 

 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na  

právne úkony (ďalej len „účastník“ alebo „účastník súťaže“ v príslušnom gramatickom tvare). V  

prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas jej zákonného zástupcu. 

Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť najviac jedenkrát. 

 

4. Podmienky účasti v súťaži 

 

- Podmienkou účasti v súťaži je komentovanie súťažného postu zverejneného dňa 14. 2. 2020 

na FB stránke Kam na Horehroní. 

- Komentár vo forme odpovede na otázku: Ktoré folklórne teleso na Horehroní je tvoje 

najobľúbenejšie? 

 



 

 

5. Výhry 

 

Vylosovaní budú dvaja výhercovia z ktorých jeden získa dve vstupenky na program Heligonkári, 

ktorý sa uskutoční 23. februára o 10:00 v kultúrnom dome Čierny Balog a druhý výherca získa dve 

vstupenky na program Už sa fašiang kráti – Kopa nemá vrcha!, ktorý sa uskutoční 23. februára o 15:00 

v kultúrnom dome Čierny Balog. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom sociálnej siete 

www.facebook.com a tak získajú informáciu o výhre a možnostiach jej doručenia. V prípade, že si 

výherca neprevezme výhru, jeho výhra prepadá v prospech Usporiadateľa. Maximálny možný počet 

výhier jedného  účastníka súťaže je jedna (1) výhra. Výherca bude vyhlásený 20.2.2020 

 

6. Ďalšie podmienky 

 

Účastník súťaže sa tejto zúčastňuje s vedomím, že nemôže požadovať výhru v inom rozsahu,  

okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastník súťaže si je súčasne vedomý toho, že v zmysle § 845 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani 

prostredníctvom súdu. Vymáhanie účasti, či výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako tak 

vyplácanie výhier v hotovosti, či ich výmena za iné výhry. Právo na výhru nie je možné postúpiť ani 

previesť na inú osobu. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať  

oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z  

účastníkov, či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípade konaniu,  

ktoré nie je v zmysle zvyklostí „fair play“, prípadne nie je založené na zručnostiach súťažiaceho podľa  

súťažných pravidiel. Reklamácia akýchkoľvek vád výhry je vylúčená. Výhru preberá výherca tak, ako  

stojí a leží. Účasťou v súťaži, konkrétne komentovaním súťažného postu, vyjadruje účastník súhlas s  

pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa tieto v plnom rozsahu dodržiavať. Zaradením 

sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s pravidlami súťaže. Účasťou v súťaži 

poskytuje Účastník Usporiadateľovi bezplatný súhlas s uverejnením svojho mena 

(ktoré má uvedené na svojom FB profile), v súvislosti s prezentáciou výsledkov súťaže.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne jednostranne upraviť, alebo zmeniť pravidlá a 

podmienky súťaže kedykoľvek počas doby jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. 



Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetovej stránke www.knh.sk. 

Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke www.knh.sk. V prípade 

rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedených v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcom 

túto súťaž a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel súťaže v ich plnom znení. 

 

7. FB dodatok 

 “Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak 

spájaná s Facebookom. Vaše údaje poskytujete organizátorovi súťaže ersor s.r.o. a nie Facebooku. 

(This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, 

Facebook. You are providing your information to ersor s.r.o.and not to Facebook. The information 

you provide will only be used for contacting ersor s.r.o..)” 

 

V Brezne, dňa 13.2. 2020. 

 

 


