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SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
 VYBERTE PRE VAŠE DETI TOP LETNÝ TÁBOR A NEZABUDNUTEĽNÉ LETO 2017                

 
 
 

1. Organizátor súťaže 
Organizátorom uvedenej súťaže je spoločnosť Shopping Palace Bratislava, v.o.s., so sídlom Cesta na Senec 
2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 669 504, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka č.: 42088/B (ďalej len „organizátor"), konajúca prostredníctvom spoločnosti M.A.I.L Real Estate 
Management Jota Bratislava s.r.o.  Súťaž v mene organizátora zabezpečuje spoločnosť paypera s.r.o. so 
sídlom Plickova 7, 831 06 Bratislava, IČO: 46 528 962. 

 
2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v dňoch 20.5.2017 a 21.5.2017. 
 

3. Miesto konania súťaže 
Miestom konania súťaže je nákupné centrum Shopping Palace, na ul. Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava 
(ďalej len „nákupné centrum“). 

 
4. Podmienky účasti v súťaži a priebeh súťaže 
4.1 Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej 

republiky, spôsobilá na právne úkony, ktorá súťaží a môže vyhrať v prospech osoby mladšej ako 18 rokov, po 
splnení nasledovných podmienok: 

a) správne a úplne vyplní súťažný kupón uvedením svojej platnej e-mailovej adresy, mena a priezviska dieťaťa – 
osoby mladšej ako 18 rokov, v prospech ktorej súťaží, a tento kupón vlastnoručne podpíše,  

b) následne vhodí vyplnený súťažný kupón do žrebovacieho boxu viditeľne označeného prebiehajúcou súťažou a 
umiestneného pri hlavnom vchode nákupného centra.   

4.2 Na kupón, ktorý nespĺňa náležitosti podľa bodu 4.1 písm. a) sa neprihliada. 
4.3 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a rodinní príslušníci organizátora súťaže.   
4.4 Do žrebovania sú zaradené súťažné kupóny, ktoré sa v čase žrebovania nachádzajú v žrebovacom boxe.  
4.5 Žrebovanie sa skutoční dňa 22.5.2017. 
4.6 Počas žrebovania organizátor vyberie zo žrebovacieho boxu súťažné kupóny do okamihu, kým nevyžrebuje 5 

platných výherných kupónov.  
4.7 Výhercom výhry sa stáva dieťa do dovŕšenie 18 roku veku, ktorej meno je uvedené na vyžrebovanom 

súťažnom kupóne spĺňajúcom podmienky podľa bodu 4.1 písm. a). Takýto výherca obdrží tú výhru.  
4.8 Ak organizátor vyžrebuje kupón s tými istými údajmi uvedenými na inom kupóne, ktorý už bol vyžrebovaný, na 

takýto kupón sa neprihliada a žrebovanie sa opakuje tak, aby bol vyžrebovaný kupón s údajmi iného účastníka 
spĺňajúci podmienky podľa bodu 4.1 písm. a). 

4.9 Výhrou je 7 poukazov na bezplatné absolvovanie tábora za podmienok stanovených organizátorom tábora.  
Každý účastník súťaže môže vyhrať iba jeden tábor. Termín a miesto tábora je vopred určené a účastník 
súťaže nemá právo požadovať od organizátora náhradné miesto či termín konania tábora.     

4.10 Účastníci súťaže nemajú právo požadovať zámenu výhry za iný druh výhry alebo finančnú náhradu. 
4.11 Nárok na výhru zaniká, ak organizátor po skončení žrebovania zistí, že podmienky súťaže podľa bodu 4.1 písm. 

a) neboli v čase žrebovania dotknutého súťažného kupónu splnené.  
4.12 Nárok na výhru zaniká aj vtedy, ak organizátor po skončení žrebovania zistí, že účastníkom súťaže bol 

zamestnanec alebo rodinný príslušník organizátora, alebo ak k získaniu výhry došlo v dôsledku podvodu alebo 
nekalého konania.  

4.13 Účastník súťaže výherného kupónu bude organizátorom kontaktovaný emailom v lehote do 14 pracovných dní 
od dňa žrebovania. Zoznam výhercov bude zverejnený na internetovej stránke pod 
www.facebook.com/shoppingpalace.sk. 

4.14 Ak sa organizátorovi napriek opakovaným pokusom nepodarí do 14 dní spojiť s účastníkom súťaže výherného 
kupónu na prostredníctvom emailovej adresy, uvedenej na kupóne, nárok dieťaťa na výhru tohto účastníka 
zaniká.   

5. Vyhlásenie účastníka súťaže  
Účastník súťaže podpisom súťažného kupónu potvrdzuje, že je riadne oboznámený s pravidlami tejto súťaže, že 
vyjadruje dobrovoľný súhlas s poskytnutím  jeho e-mailovej adresy ako aj mena a priezviska maloletej osoby 
organizátorovi na účely tejto súťaže a súhlasí s tým, aby mu organizátor súťaže a ním poverené osoby 
prostredníctvom elektronickej pošty a krátkych textových správ poskytovali informácie o aktuálnych súťažiach 
a akciách organizovaných v nákupnom centre. Účastník môže tento udelený súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať 
prostredníctvom e-mailu odoslaného na info@paypera.eu.  

 
 Pravidlá súťaže boli v Bratislave dňa 19.5.2017 schválené a podpísané organizátorom súťaže. 
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