
Súťaž o pobyt s návštevou ESL turnaja v Hamburgu pre dve osoby 
 
Pravidlá súťaže  
„Súťaž o pobyt s návštevou ESL turnaja v Hamburgu pre dve osoby“ 
Spoločnosť František Majtán - EURONICS TPD, so sídlom Farského 26, 
85101 Bratislava, IČO: 11 790 547, Ič DPH: SK1020207815, zapísaný v 
Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo 
živnostenského registra: 105-8916 (ďalej len „Usporiadateľ́“) organizuje 
„Súťaž o pobyt s návštevou ESL turnaja v Hamburgu pre dve osoby“ 
(ďalej len „Súťaž“), ktorá sa spravuje týmito pravidlami (ďalej len 
„Pravidlá“): 
 
I. Trvanie a miesto Súťaže 
Do súťaže je možné zapojiť nákupy v termíne od 10.9.2019 do 
15.10.2019 do 23:59 hod. na oficiálnej stránke Usporiadateľa: 
https://www.tpd.sk (ďalej len „Skupina“). 
 
II. Podmienky účasti na Súťaži 
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne 
úkony staršia ako 18 rokov, ktorá má záujem udeliť Usporiadateľovi 
súhlas na spracovanie osobných údajov na účely realizácie a 
vyhodnotenia Súťaže (ďalej len „Účastník“). Účastník ďalej: 
• musí mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej 
republiky, 
• musí splniť podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, 
• nesmie sa jednať o zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkej osoby 
v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), o osoby (najmä 
zamestnanci), ktoré sú majetkovo alebo personálne prepojené s 
reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace 
so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle § 116 
Občianskeho zákonníka. 
 
 
III. Podmienky Súťaže 
Do súťaže sa Účastník zapojí prostredníctvom nákupu herného 
notebooku alebo stolného počítača vybraných značiek - Nitro, Predator, 
ROG, TUF Gaming, Inspiron Gaming, Omen, Pavilion Gaming alebo 
Legion s nákupnou cenou od 899€ s DPH. Účastník jeho nákup 
následne registruje prostredníctvom formulára na stránke akcie. 
https://www.tpd.sk/ziskaj-oficialnu-mikinu-esl-x756 
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IV. Výhra v Súťaži 
Výhrou v súťaži sú letenky pre dve osoby do Hamburgu a späť. 
Ubytovanie v hotely na 3 noci pre dve osoby. Lístky “Weekend plus” na 
akciu ESL One Hamburg 2019. 
 
Lístky “Weekend plus” obsahujú: 
- Vstup na všetky 3 dni podujatia (25.10. 2019 - 27.10. 2019) 
- Vstup na Dota 2 a Clash of Clans turnaj 
- Lístky na verejnú dopravu 
- Prístup na otvorenú autogramiádu 
- Figúrku Clash of Clans a ich ďalší merch 
- Odznak/Menovku účastníka 
- tašku s exkluzívnymi suvenírmi a predmetmi z ESL One Hamburg 
 
Výhra nezahŕňa sprievodcu, ani iné formy transferu na mieste, a 
nadštandardné služby v hotely. 
 
Výherca sa zaväzuje, že bude vyhotovovať zážitkový obsah z podujatia, 
vo forme fotografií prípadne videa. K zážitkovému obsahu bude 
vytvorený približný scenár, ktorý bude súčasťou pokynov k ceste a bude 
výhercovi odovzdaný spolu s výhrou. Výherca je povinný splniť scenár 
v minimálnom rozsahu 80%. Výherca odovzdá zážitkový obsah 
Usporiadateľovi najneskôr do 4.11. 2019, čím zároveň výherca udeľuje 
Usporiadateľovi súhlas s použitím zážitkového obsahu. V prípade 
nesplnenia podmienky je Usporiadateľ oprávnený žiadať náhradu vo 
výške 50% všetkých nákladov spojených s výhrou zo strany výhercu. 
 
Výherca nemá právo na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou 
peňažnej alebo inej kompenzácie. 
 
V. Kompetencie Usporiadateľa 
Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v 
súlade s Pravidlami. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že 
vznikne podozrenie, že Účastník konal v rozpore s Pravidlami. 
Usporiadateľ môže požiadať Účastníkov, aby v určitom termíne 
preukázali svoju totožnosť použitím vhodného preukazu na preukázanie 
totožnosti. Pokiaľ výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, 
prichádza o nárok na výhru a cena nebude udelená žiadnemu výhercovi. 
 
VI. Žrebovanie a oznámenie výhercu Súťaže 



Usporiadateľ vyžrebuje z Účastníkov, ktorí zaregistrovali svoj nákup vo 
formulári na stránke akcie výhercu pobytu s návštevou ESL turnaja v 
Hamburgu pre dve osoby. Žrebovanie sa uskutoční dňa 17.10.2019 
najneskôr do 16:30 hod. Usporiadateľ vyžrebuje výhercu náhodným 
výberom pomocou elektronického žrebovacieho mechanizmu. Priebeh 
žrebovania bude zaznamenaný prostredníctvom videozáznamu. 
Účastník týmto udeľuje Usporiadateľovi súhlas s použitím jeho mena a 
priezviska pre účely vyhotovenia takéhoto videozáznamu. 
 
O výhre bude výherca informovaný zo strany Usporiadateľa 
prostredníctvom oznámenia o výhre (ďalej len „Oznámenie o výhre“) 
formou emailu a na https://www.tpd.sk/ziskaj-oficialnu-mikinu-esl-x756. 
 
VII. Všeobecné informácie o cene a jej výhercovi 
Účastník výslovne súhlasí s tým, aby bolo zverejnené jeho meno a 
priezvisko (ďalej len „Osobné údaje“) pri žrebovaní. Za toto zverejnenie 
nemá Účastník právo požadovať žiadne odmeny ani finančné náhrady. 
Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom kuriérskej služby alebo 
osobne odovzdaná do 3 dní od skončenia súťaže. Pokiaľ výherca 
nebude reagovať na oznámenie o prevzatí výhry do 3 dní od doručenia 
Oznámenia o výhre, tzn. že neposkytne Usporiadateľovi požadované 
kontaktné údaje písomne alebo e-mailom, prichádza o nárok na výhru. 
Účastník súhlasí s tým, že poskytne Usporiadateľovi svoje osobné údaje 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefónne číslo 
najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia Oznámenia o výhre. Pokiaľ 
výherca neposkytne Usporiadateľovi požadované údaje v stanovenom 
termíne, nie je Usporiadateľ povinný odovzdať výhru. V takom prípade je 
Usporiadateľ v súlade s týmito Pravidlami oslobodený od všetkých 
záväzkov voči Účastníkovi a nárok Účastníka na výhru neposkytnutím 
požadovaných údajov zaniká. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
konečného rozhodnutia, či podmienky účasti v Súťaži ako aj podmienky 
Súťaže boli splnené alebo nie. Výhru nemôže vyhrať súťažiaci, ktorý 
nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené týmito Pravidlami. 
Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, 
odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, 
prichádza o nárok na výhru a cena bude udelená náhradnému výhercovi, 
ktorý bude vyžrebovaný rovnakým spôsobom ako v prvom prípade. 
Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť 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.). Výhru nie 
je možné previesť na inú osobu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 
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612 až § 627 Občianskeho zákonníka. Usporiadateľ neručí za prípadné 
oneskorenia v doručení výhry. Usporiadateľ neposkytuje na výhry záruku 
za akosť, ani zodpovednosť za prípadné vady a poškodenie. 
 
VIII. Všeobecné podmienky 
Účasť v Súťaži je podmienená Účastníkovým súhlasom s Pravidlami. 
Zapojením sa do Súťaže vyslovuje Účastník súhlas so svojou účasťou v 
Súťaži a s Pravidlami Súťaže. Pravidlá sú k dispozícii k nahliadnutiu na 
podstránke akcie. Je zakázané používať akýkoľvek počítačový kód, 
malware alebo čokoľvek iné, čo by mohlo rušiť, zastaviť, použiť alebo 
zneužiť Súťaž. Takéto správanie môže mať za následok vylúčenie 
Účastníka z účasti v Súťaži. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť 
za neúplné žiadosti alebo žiadosti, ktoré obsahujú nesprávne údaje. 
 
IX. Osobné údaje 
Účastník pri zapojení sa do Súťaže poskytuje Usporiadateľovi osobné 
údaje v rozsahu mena, priezviska, adresy, telefónu a emailu pre účely 
vyhodnotenia Súťaže a zaradenia do žrebovania Súťaže, a to po dobu 
trvania Súťaže a dobu žrebovania výhercu. Práva dotknutej osoby sa 
spravujú zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
X. Daň z výhry 
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné 
poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na 
nadobudnutie výhry výhercom, je výherca povinný uhradiť v zákonom 
stanovenej výške. Usporiadateľ nezodpovedá za splnenie povinnosti 
platenia dane vyplývajúcej z výhry podľa zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
 
XI. Riešenie sťažností 
Účastník Súťaže má právo nahlásiť iného Účastníka, ktorého podozrieva 
z porušenia Pravidiel Súťaže. Sťažnosť podľa predchádzajúcej vety 
môže byť zaslaná na e-mailovú adresu info@tpd.sk a musí obsahovať 
e-mailovú adresu porušiteľa alebo URL link, na ktorom je porušenie 
pravidiel zjavné a popis situácie, prečo je Účastník podozrievaný z 
porušenia Pravidiel. E-mail musí tiež obsahovať celé meno a priezvisko 
sťažovateľa. Usporiadateľ má právo sťažnosť posúdiť a rozhodnúť o 
vylúčení či zotrvaní Účastníka v Súťaži bez povinnosti vyjadriť sa k tomu 
žiadateľovi. Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. Usporiadateľ má právo 
vylúčiť z účasti v Súťaži akéhokoľvek Účastníka, u ktorého vznikne 



podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie 
Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je 
konečné. 
 
XII. Osobitné ustanovenia 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na 
zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. 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. Účastník Súťaže berie 
na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade 
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie 
Usporiadateľa konečné a záväzné. Usporiadateľ a osoby, ktoré 
spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za 
prípadné škody, ktoré by Účastníkovi mohli vzniknúť na základe 
jeho účasti v Súťaži. V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ 
nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. 
Účastníci o tom budú informovaní prostredníctvom internetovej stránky a 
prostredníctvom emailovej komunikácie. V takom prípade nenesie 
Usporiadateľ voči Účastníkom zodpovednosť za vzniknuté škody. 
Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich sa 
Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých 
Účastníkov. Účastníci Súťaže preberajú zodpovednosť za priame alebo 
nepriame škody, ktoré by mohli utrpieť účasťou v Súťaži. 
 
XIII. Záverečné ustanovenia 
Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia 
na https://www.tpd.sk/ziskaj-oficialnu-mikinu-esl-x756 
Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a spravujú sa 
primerane príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
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