
Pravidlá reklamnej súťaže s názvom 
“Vyhrajte poriadny balík krmiva”

Usporiadateľ súťaže

U s p o r i a d a t e ľ o m reklamnej súťaže s názvom “Vyhrajte poriadny balík krmiva” 
(ďalej len “Súťaž”) je firma KOMES FUT s.r.o., so sídlom Kráľovce 199, 044 44 Kráľovce 
pri Košiciach, identifikačné číslo 31721761, zapísaná v Obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Košice I., oddiel Sro, vložka 7376/V (ďalej len „Usporiadateľ”).

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha v čase od 1. 7. 2016 do 23. 10. 2016.

Účastníci Súťaže

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým 
pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla 
vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len 
„účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora 
ani osoby, ktoré sú vo vzťahu k Usporiadateľovi a Organizátorovi v obdobnom vzťahu. 
Účastník sa do súťaže môže zapojiť aj opakovane. Zaslaním viacerých bločkov sa zvyšuje 
šanca vyhrať v súťaži.

Výhra v Súťaži

Výhrou v Súťaži je: 1. miesto 50kg výrobkov značky Rexo 
 2. miesto 25kg výrobkov značky Rexo 
 3. miesto 10kg výrobkov značky Rexo, (ďalej len „výhra“).

Podmienky účasti v Súťaži a žrebovaní

Účastník sa zúčastni v Súťaži tým, že:

a) na internetovej stránke www.rexo.eu/sutaz vloží svoju e-mailovú adresu a vyplní súťažný 
formulár a uschová si pokladničný blok potvrdzujúci kúpu niektorého z produktov značky 
Rexo, (ďalej len „Súťažný výrobok”) v období trvania Súťaže od 1. 7. do 23. 10. 2016. Výherca 
po vyžrebovaní bude musieť poslať mailom scan alebo fotku mobilom pokladničného 



bloku po tom, ako ho Organizátor mailom vyzve do 5 dní od vyžrebovania. Účastník je 
povinný(a) preukázať všetky bločky pri opakovanom zapojení do súťaže.

b) zašle poštou fotokópiu pokladničného bloku potvrdzujúceho kúpu Súťažného 
výrobku spolu so svojimi údajmi v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa 
na adresu Komes FUT s.r.o., Kráľovce 199, 04444, pričom na obálke uvedie označenie 
„Súťaž “. Zúčastnením sa v Súťaži účastník vyjadruje zároveň svoj súhlas týmito 
Pravidlami a zaväzuje sa nimi riadiť. Žrebovanie výhry uskutoční Organizátor v posledný 
septembrový týždeň v dňoch 27. 10. - 28. 10. 2016. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
zmeniť termíny žrebovania podľa predchádzajúcej vety. O zmene termínu žrebovania 
bude usporiadateľ informovať na internetovej stránke www.rexo.eu/sutaz. Do žrebovania 
budu zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky účasti podľa týchto Pravidiel. 
Žrebovanie výhry uskutoční Organizátor elektronicky, náhodným výberom výhercu 
z databázy účastníkov súťaže zaradených do žrebovania podľa predchádzajúcej vety. 
Bločky, ktoré účastníci pošlú mailom alebo poštou, budú do elektronického systému 
nahodené, a tým zaradené do žrebovania.

Odovzdanie výhry

Výhru môže získať iba ten účastník Súťaže, ktorý splní všetky podmienky pre získanie 
výhry uvedené v týchto Pravidlách. V sporných prípadoch si Usporiadateľ vyhradzuje právo 
rozhodnúť s konečnou platnosťou. Organizátor Súťaže bude výhercu informovať o výhre 
e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú účastník uviedol pri účasti v Súťaži a vyzve ho, aby 
počas nasledujúcich 5 dní zaslal Organizátorovi mailom scan alebo fotku pokladničného 
bločku, ktorý potvrdí právoplatnosť jeho výhry a osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, 
adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), a to za účelom doručenia výhry a zverejnenia 
výhercov na stránke www.rexo.eu/sutaz. v rozsahu meno psa, meno a priezvisko. 
Organizátor bude výhru doručovať poštou na adresu, ktorú mu výherca oznámi. 
V prípade, že výherca neoznámi Organizátorovi údaje podľa predchádzajúcej vety do 5 
dní od doručenia mailovej správy Organizátora, v ktorej ho Organizátor informuje o výhre, 
nárok výhercu na výhru zaniká. Organizátor v takom prípade uskutoční nové žrebovanie, 
v ktorom bude vyžrebovaný výherca, ktorý nastúpi na miesto pôvodného výhercu.

Osobne údaje

Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi svoj výslovný 
a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov účastníka 
v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely doručenia 
výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo 
na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu 
osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním 



osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla 
Usporiadateľa. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom 
a Organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov 
a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Výhry a daň z príjmov

Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri 
zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, 
predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR 
sú oslobodené od dane z príjmov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani 
na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

Zodpovednosť organizátora

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka 
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Náklady spojené s účasťou v Súťaži znáša 
účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. 
Usporiadateľ a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné 
škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry. Usporiadateľ a Organizátor nezodpovedá 
za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom Súťaže v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti 
s chybnými údajmi uvedenými účastníkom Súťaže.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie 
alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, 
ktore budu predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ 
vhodným spôsobom zverejní. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť 
na web stránke www.rexo.eu/sutaz. Prípadne námietky k priebehu súťaže je možné 
Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr 
do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude 
prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 7. 2016.


