
ŠTATÚT SÚŤAŽE  
“Tepovač na víkend” 

(ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účas< na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činnosD potrebných na 
jej realizáciu a vymedzuje podrobnos< o právach a povinnos<ach účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 

Obchodné meno: Ing. Miroslav Juriga JURIGA TOOLS 

Sídlo: 91702 Trnava, Coburgova 2258/25 

IČO: 43462219 

DIČ: 1048234847 

Zapísaný v registri: Okresný úrad Trnava 

Číslo živnostenského registra: 250-23364 

2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 1.3.2022 do odvolania. Je to dlhodobá súťaž s týždennými periódami  

vyhodnotenia. O ukončení budeme informovať na našej web stránke, na našom Facebook  

a Instagram profile. 

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá ku dňu zača<a súťaže dovŕšila 

vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR (ďalej len „Účastník súťaže“). 

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec organizátora súťaže. 

4. Podmienky účasP v súťaži: 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby nás oprávnený účastník súťaže sledoval na Facebooku  

(označil, že sa mu naša FB stránka páči) a v komentári pod príspevkom o súťaži uviedol aký produkt si  

z našej požičovne zapožičal. Účastník súťaže môže byť len osoba, ktorá si zapožičia akékoľvek produkt  

z ponuky požičovne, riadne a včas produkt vrá< a zaplaD za jeho vypožičanie.  

5. Výhra 

Výhrou v súťaži je bezplatné zapožičanie tepovača na víkend. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

V týždennej perióde bude každý utorok počas trvania súťaže organizátorom vyžrebovaný víťaz, ktorý  

si v danom týždni vypožičal produkt požičovne, označil, že sa mu naša stránka páči a pridal komentár  

k príspevku o súťaži na našom profile na Facebooku hups://www.facebook.com/JurigaTools/ 

Víťaz bude priamo kontaktovaný organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude  

reagovať na oznámenie výhry a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Účastník  

súťaže musí preukázať, že si daný produkt v požičovni zapožičal. V prípade, že účastník súťaže nesplní  

https://www.facebook.com/JurigaTools/


podmienky súťaže, organizátor v takom prípade v danom týždni výhru neudelí. 

7. Spôsob odovzdania výhry 

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.  

8. Ochrana osobných údajov  

Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov a riadi sa platnou  

legislaDvou SR 

9. Záverečné ustanovenia 

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta  

nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účas< na Súťaži spoločnos< Meta takéto záväzky ani  

nevznikajú. 

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,  

spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. 

V Trnave, dňa: 28.2.2022 


