Štatút súťaže „Vyhraj mesiac života v Žiline zadarmo“
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.Spoločnosť tinsoft media s.r.o. so sídlom Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 435 902 (ďalej len
„usporiadateľ“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: SRO, vložka: 16772/L, organizuje
v období od 1.11.2013 do 15.12.2013 súťaž „Vyhraj mesiac života v Žiline zadarmo“ (ďalej len „ sms súťaž“).

ÚČEL
1. Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti sledovanosť hlavného
partnera súťaže regionálnej žilinskej TV Fénix a jeho programovej služby.
2. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá
splní podmienky účasti v sms súťaži a súhlasí s pravidlami sms súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Pokiaľ vyhrá osoba
mladšia ako 18 rokov, výhra bude predaná zákonnému zástupcovi.

ZÁKLADNÉ POJMY
Účastník súťaže – Spotrebiteľ, ktorý splní podmienky pre účasť v sms súťaži
Cena – nepeňažná a peňažná výhra, ktorú získa súťažiaci ako výherca na základe podmienok uvedených
v pravidlách sms súťaže

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE
1.Do súťaže sa môžu zapojiť všetci užívatelia mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko,
a.s., Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
2.Za súťažiaceho je považované jedinečné telefónne číslo.
3.Súťažiaci posielajú SMS s kľúčovým slovom na skrátené číslo 7402.
4.Kľúčové slovo je akceptované napísané malými aj veľkými písmenami.
5.Každý herný týždeň je platné iné prémiové kľúčové slovo:
6.Po prijatí SMS s aktuálne platným prémiovým kľúčovým slovom je súťažiacemu odoslaná vždy rovnaká
spoplatnená odpovedná SMS.
7.Za každú prijatú platnú SMS s prémiovým kľúčovým slovom na daný týždeň získava súťažiaci 10 žrebov.
8.Okrem kľúčových slov platných len v konkrétnom týždni môžu súťažiaci posielať SMS s prémiovým kľúčovým
slovom FENIX po celý čas trvania súťaže.
9.Po prijatí platnej SMS s prémiovým kľúčovým slovom FENIX je súťažiacemu odoslaná spoplatnená odpovedná
SMS podľa poradia. V prípade dosiahnutia poslednej odpovednej SMS je súťažiacemu odoslaná opäť posledná
odpovedná SMS a takto to pokračuje ďalej.
10Jeden súťažiaci môže poslať ľubovoľný počet SMS.
11.Do týždenných žrebovaní sú zaradení len súťažiaci, od ktorých bola prijatá platná SMS v danom týždni. Platná
SMS v danom týždni je taká, ktorá obsahuje buď platné kľúčové slovo na daný týždeň, alebo prémiové kľúčové
slovo. Súťažné týždne sú:
a.
b.
c.

1.11.2013 00:00 – 7.11.2013 24:00
8.11.2013 00:00 – 14.11.2013 24:00
15.11.2013 00:00 – 21.11.2013 24:00

d.
e.
f.

22.11.2103 00:00 – 28.11.2013 24:00
29.11.2013 00:00 – 5.12.2013 24:00
6.12.2013 00:00 – 15.12.2013 24:00

12.Žrebovanie za herné týždne je možné až po ich ukončení, tj. vždy nasledujúci deň po skončení kola.
13.Po skončení súťaže je zo všetkých hlasujúcich ručne vyžrebovaný 1 výherca. Do žrebovania sú zaradení
všetci hlasujúci toľkokrát, koľko majú žrebov.
14.Jeden súťažiaci môže vyhrať v rámci jedného týždňa len 1x a za celú súťaž len v jednom týždennom
žrebovaní. Do hlavného žrebovania sú zaradení všetci súťažiaci bez ohľadu na to, či už vyhrali v nejakom
týždennom žrebovaní.
15.V prípade nedostatku počtu unikátnych hráčov, tj. ak sa už všetci hráči nachádzajú v nejakej databáze
výhercov týždenných výhier, žrebovanie pokračuje opäť zo všetkých hráčov podľa podmienok uvedených v bode
16 . Odoslaním registračnej sms dáva účastník súťaže usporiadateľovi súťaže súhlas na zverejnenie jeho údajov
na výhernej listine, ktorá môže byť prístupná na internete, predajniach usporiadateľa alebo inak uverejnená
v médiách.
17. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

ŽREBOVANIE
13. Žrebovanie jednotlivých pobytov sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu z databázy účastníkov sms
súťaže na základe podmienok účasti na sms súťaži, a to podľa spôsobu stanoveného týmito pravidlami.
14. V prípade, že si niektorý z výhercov v stanovenom čase neuplatní svoj nárok na výhru, výhra prepadne v
prospech usporiadateľa.
16. Každý týždeň sa môže zúčastniť účastník súťaže ľubovoľným počtom sms správ.
17. Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky.
18. Žrebovanie prebehne najneskôr do 60 kalendárnych dní od ukončenia súťaže v sídle spoločnosti
usporiadateľa za prítomonosti notára. O žrebovaní bude spísaná notárska zápisnica.
19. Vyžrebovaní súťažiaci dostanú v telefonickom ozname o výhre jednoduchú vedomostnú otázku. Po jej
správnom zodpovedaní sa stávajú výhercami.

VÝHRY – PODMIENKY ODOVZDANIA A PREBRATIA
1. Usporiadateľ, v zmysle horeuvedených pravidiel, v súťaži vyžrebuje nasledovné výhry:
Týždenné výhry a hlavnú výhru.
2. Týždenné výhry budú vyžrebované vždy nasledujúci pracovný deň po ukončení súťažného týždňa. Hlavná
výhra bude vyžrebovaná v pondelok 16. 12 2013
3. Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu na
telefónne číslo, z ktorého boli SMS zasielané, usporiadateľom sms súťaže tromi pokusmi. V prípade
neúspešného telefonického skontaktovania sa s výhercom mu bude zaslaná SMS správa s informáciou o výhre a
pokynom na kontaktovanie Usporiadateľa Súťaže do 3 pracovných dní. Ak ani v tomto termíne výherca nebude
kontaktovať Usporiadateľa Súťaže, jeho nárok na výhru zaniká.
4. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú
podmienku podľa týchto pravidiel, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

5. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú odovzdané najneskôr
do 90 dní od ukončenia celej súťaže.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
26. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj
podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako
aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným
spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok
na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za
peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a
pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek
sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

V Žiline, dňa 1.11 .2013

