ŠTATÚT SÚŤAŽE „Fasáda ZADARMO“ (ďalej len „štatút“)
Predmetom tohto štatútu je úprava pravidiel a
podmienok súťaže „Fasáda ZADARMO“, do ktorej sa
zapoja účastníci na facebook-ovej stránke vyhlasovateľa
súťaže www.facebook.com/PCI.Slovensko/ (ďalej len
„súťaž“).

8. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa
ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže
automaticky vyradená, pričom nemá žiaden nárok na
cenu.
9.Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo
súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži v
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01
10. Každý súťažiaci zapojením do súťaže vyhlasuje, že
Bratislava
si je vedomý, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá
IČO: 31 345 603, IČ DPH: SK2020297642
žiadne záväzky.
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava 11. Splnenie podmienok v zmysle tohto štatútu
I, odd.: Sro, vl. č.: 4634/B,
nevyhnutných pre zaradenie do výberu o cenu
(ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)
skúma odborná porota, ktorú tvoria členovia vybraní
vyhlasovateľom (ďalej len „odborná porota“).
II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
12. Z fotografií zverejnených na facebookovej stránke
1. Účelom súťaže je propagácia značky PCI, jej produktov vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/PCI.
a zvýšenie počtu fanúšikov.
Slovensko/, ktoré boli zaradené po splnení podmienok
2.Predmetom súťaže je fotografia fasády rodinného
v zmysle tohto štatútu do výberu o cenu, určí víťaznú
domu zrealizovanej s omietkami PCI Multiputz®
fotografiu fasády rodinného domu v tajnom hlasovaní
zakúpenými u slovenských obchodných partnerov
odborná porota poverená vyhlasovateľom súťaže.
vyhlasovateľa súťaže v období od 15.08.2018 do
13. V tajnom hlasovaní odbornej poroty bude určený
31.10.2018.
jeden súťažiaci ako výherca prvej ceny podľa bodu
1. písm. a) čl. VII. tohto štatútu a traja súťažiaci ako
III. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE
výhercovia druhej ceny podľa bodu 1. písm. b) čl. VII.
Súťaž sa uskutoční v období od 01.09.2018 do
tohto štatútu (ďalej len „výherca“, resp. „výhercovia“).
30.11.2018.
Všetci ostatní súťažiaci, ktorí splnili podmienky súťaže
stanovené týmto štatútom dostanú tretiu cenu podľa
IV. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
bodu 1. písm. c) čl. VII. tohto štatútu. Každý súťažiaci
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky. bude zaradený do žrebovania o ceny podľa čl. VII. tohto
štatútu len raz.
V. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
14. Odborná porota určí zároveň troch náhradníkov na
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba,
prvú a troch náhradníkov na druhú cenu pre prípad, že
ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky
niektorí výhercovia prvej alebo druhej ceny nesplnia
stanovené týmto štatútom (ďalej len „súťažiaci“).
ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v 15. Výhercovia budú vyhlasovateľom súťaže
pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pomere vo kontaktovaní prostredníctvom facebookového profilu,
vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže a ani ich blízke osoby
cez ktorý sa do súťaže zapojili, a to do 3 dní odo dňa
v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
vyhodnotenia súťaže (ďalej len „oznámenie o výhre“).
zákonník v platnom znení.
Súčasťou tohto oznámenia o výhre budú inštrukcie,
akým spôsobom je možné si výhru uplatniť.
VI. PODMIENKY, PRAVIDLÁ A PRIEBEH SÚŤAŽE
16. Odovzdanie prvej ceny sa uskutoční bankový
1. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže v období
prevodom na účet výhercu prvej ceny, ktorého číslo
od 01.09.2018 do 30.11.2018 prostredníctvom
výherca prvej ceny vyhlasovateľovi súťaže oznámi
facebookovej stránky vyhlasovateľa súťaže www.
bezodkladne, najneskôr však v lehote stanovenej
facebook.com/PCI.Slovensko/.
vyhlasovateľom súťaže v oznámení o výhre.. Druhá cena
2. Súťažiaci bude zapojený do súťaže až po stlačení
bude výhercom odovzdaná obchodnými zástupcami
tlačidla „Páči sa mi to“ (tzv. „like“) na facebookovej
vyhlasovateľa súťaže. Tretia cena bude ostatným
stránke vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/
súťažiacim zaslaná prostredníctvom facebookového
PCI.Slovensko/ a následnom vložení fotografie svojho
profilu, cez ktorý sa do súťaže zapojili .
rodinného domu na tejto facebookovej stránke,
17. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním
pričom pre účely súťaže sa za rodinný dom považuje
ceny, cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek
budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so
z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena bude
samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má ponúknutá náhradníkovi určenému odbornou porotou
najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie v
v zmysle bodu 14. tohto článku vo vzťahu k tejto cene.
zmysle ust. § 43b ods. 3 stavebného zákona. Uvedeným Ak ani určený náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním
zapojením sa do súťaže súťažiaci zároveň vyjadruje
ceny, cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa
súhlas s týmto štatútom a zaväzuje sa dodržiavať
ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena
podmienky v ňom stanovené.
prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
3. Do výberu o cenu bude súťažiaci zaradený až po
18. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je
kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
možné vymáhať ju súdnou cestou.
a) fasáda rodinného domu, ktorého fotografiou sa
súťažiaci zapojil do súťaže je zrealizovaná s omietkami
VII. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
PCI Multiputz® zakúpenými u slovenských obchodných
1. Splnením podmienok súťaže stanovených týmto
partnerov vyhlasovateľa súťaže v období od 15.08.2018 štatútom je možné vyhrať nasledovné ceny:
do 31.10.2018 a
a) Prvá cena – peňažná výhra vo výške celého
b) rodinný dom, ktorého fotografiou sa súťažiaci zapojil
nákupu s DPH omietok PCI Multiputz®, maximálne
vo výške 1200,00 € s DPH, (slovom tisícdvesto Eur).
do súťaže sa musí nachádzať na území Slovenskej
Peňažná výhra bude ponížená o zrážkovú daň, ak je ju
republiky.
vyhlasovateľ súťaže povinný strhnúť a odviesť .
4. Výherca súťaže musí nákup omietok PCI Multiputz®
b) Druhá cena – sada exkluzívnych kuchynských nožov.
zdokladovať originálnymi účtovnými dokladmi.
c) Tretia cena – zľavový kupón vo výške 25 % na nákup
5. Každá fasáda rodinného domu môže byť zaradená
PCI interiérových náterov PCI Multitop®
do výberu o cenu len raz a jedným súťažiacim, ktorý jej
2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
fotografiu vložil na facebookovú stránku vyhlasovateľa
z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra
súťaže ako prvý. Ďalšia fotografia rovnakej fasády
v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat
rodinného domu nebude do výberu o cenu zaradená.
6. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu
na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č.
7. Z výberu o cenu súťaže bude vyradený aj ten
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom
súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do
znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a
mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez
ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry
ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani
do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane
nemohol zúčastniť na súťaži.

(napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu
dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj
spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či
výherca alebo vyhlasovateľ súťaže. Zrážková daň bude
odpočítaná od peňažnej výhry presahujúcej sumu
350,00 € .
VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Súťažiaci uverejnením fotografie fasády rodinného
domu na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže
www.facebook.com/PCI.Slovensko/ vyjadruje výhradný
súhlas s jej použitím pre účely súťaže a zároveň sa
podľa tohto štatútu zaväzuje kedykoľvek na základe
predchádzajúcej žiadosti vyhlasovateľa súťaže preukázať
písomným čestným vyhlásením, že fotografiu odfotil
osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším
osobám práva na jej použitie v neobmedzenom rozsahu,
ďalej písomným výslovným súhlasom osoby/osôb
zachytených na fotografii, že súhlasí/ia so zachytením
svojej osoby na fotografii a so zaradením fotografie
do tejto súťaže a že súhlasí so zverejnením fotografie
na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.
facebook.com/PCI.Slovensko/. V prípade, že súťažiaci
toto na základe žiadosti vyhlasovateľa súťaže nesplní,
je vyhlasovateľ súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho
fotografiu bez náhrady s konečnou platnosťou zo súťaže
vyradiť.
2. Súťažiaci vyhlasuje, že na fotografii fasády rodinného
domu neboli použité diela či iné predmety ochrany
iných osôb a že vyhlasovateľovi súťaže ani inej osobe
nevznikne škoda a/alebo nemajetková ujma ani voči
nemu nebudú uplatňované nároky na licenčnú odmenu
tretích osôb.
3. Súťažiaci ocenení jednou z cien podľa bodu 1 čl.
VII. tohto štatútu, môžu udeliť vyhlasovateľovi súťaže
výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude
vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať ich
osobné údaje, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne,
zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu
a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným
spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v
súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa
tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na
odovzdanie ceny.
4. Ustanovenia tohto článku týkajúce sa výhercu sa
primerane vzťahujú aj na náhradníka.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s
týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek
podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa
súťaže zúčastniť.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek
zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v
prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo
odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej
stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa
súťaže.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich
sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si
vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto
nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto
článku štatútu.
4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody,
ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti
s prijatými cenami.
5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako
sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie
je s ňou nijako spojená.
6. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude
znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom
poškodzovať záujmy vyhlasovateľa súťaže, jeho dobré
meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré
sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu
k vyhlasovateľovi súťaže. V prípade porušenia tejto
podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho
zo súťaže vylúčiť.
V Žiline, 31.08.2018
Vyhlasovateľ súťaže: BASF Slovensko spol. s r.o.

