Pravidlá súťaže Zaraguza Awards
1. Usporiadateľ Súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Zaraguza, s.r.o, so sídlom Majerníkova 8, 84105 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 55094/B, oddiel Sro. IČO
44 399 022 (ďalej len „Usporiadateľ“).
Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").
2. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční od 20. 7. 2011, 12:00 do 20. 10. 2011, 12:00.
3. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov,
a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto pravidiel. Súťaže sa nemôžu zúčastniť
zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").
4. Podmienky účasti v Súťaži
Do žrebovania bude zaradený každý, kto sa zaregistruje a zahlasuje podľa bodu 4.1 Hlasovanie na
stránke awards.zaraguza.com
Žrebovanie sa uskutoční 24. 10. 2011. Víťazov budeme kontaktovať do 5 pracovných dní.
Účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so
znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Organizátor
Súťaže nie je zodpovedný za omyly vzniknuté počas registrácie do Súťaže.
4.1 Hlasovanie
Hlasovanie sa uskutočňuje na stránke v podsekcii „Kategórie“, alebo v detaile konkrétnej
práce v tejto podsekcii. Hlasovanie je platné až po pridelení plného počtu hlasov, t.j. spolu 18
hlasov, čiže 3 hlasy v každej kategórii a po potvrdení hlasovania.
5. Žrebovanie
Žrebovanie prebehne na konci súťaže. Vykonáva sa prostredníctvom náhodného výberu z databázy
Účastníkov súťaže na základe podmienok súťaže. Žrebovanie prebehne nasledovným systémom:
Na každú cenu budú vyžrebovaní dvaja účastníci – výherca a náhradník. To znamená 49 výhercov a 49
náhradníkov. Najprv budú vyžrebovaní všetci výhercovia, následne budú vyžrebovaní všetci
náhradníci. Poradie vyžrebovania výhercov určuje cenu výhercu. Poradie vyžrebovania náhradníkov
určuje cenu, pre ktorú je náhradníkom.
6. Oznámenie výhry
Každý výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom
emailu, ktorý zadal pri registrácii. V prípade, že sa nepodarí s výhercom spojiť, resp. nebude reagovať
na e-mail do 48 hodín, bude kontaktovaný náhradník. V prípade, že ani on nebude reagovať do 48
hodín, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.

7. Výhry
Organizátor v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry :
1. cena: Peugeot 308 na víkend
2. - 31. cena: Unikátna flexibilná myš Microsoft Arc™ Touch
32. - 36. cena: imidžová darčeková karta Tatra banky
37. - 46. cena: knihy v hodnote 50 eur (vrátane DPH) od Martinus.sk
47. - 49. cena: Red Bull Racing hodinky a Red Bull Energy Shot PACK

8. Osobné údaje
Každý účastník súťaže dáva Usporiadateľovi súhlas k primeranému použitiu mena a priezviska
a e-mailu na marketingovú komunikáciu Usporiadateľa. Spracovanie údajov je možné vykonať
prostredníctvom tretích osôb. Súhlas dáva účastník na dobu neurčitú. Odvolaný môže byť kedykoľvek
písomnou formou. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo
sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím
automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov
spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať
Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov je podľa zákona č.
428/2002 Z.Z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
9. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž
skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické
problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
Zmenu pravidiel a podmienok súťaže 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.
Výhry zo súťaže prevyšujúce hodnotu 165,97 EUR sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú
povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré získajú výhercovia,
predstavujú výhru pred zdanením.
Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom
rozsahu dodržiavať.
V Bratislave 18. 7. 2011

