
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“THERMOSOLAR TOUR, alebo odfotografujte sa so slnečnými kolektormi ”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na 
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Sídlo: Na vartičke 14, Žiar nad Hronom 965 01

IČO: 00 616 915

DIČ: 2020479098 

Zapísaný v registri:

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha od 01. Augusta 2020 06:00:00 hod. do 30. Septembra 2020 23:59:59 hod. vrátane 
(ďalej len „obdobie konania súťaže“ alebo „trvanie súťaže“). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
súťaže. 

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú 
plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s 
adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník 
súťaže“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke spoločnosti Thermosolar na Facebooku (ďalej len „FB 
Thermosolar Žiar“) do súťaže „THERMOSOLAR TOUR, alebo odfotografujte sa so slnečnými 
kolektormi“ (ďalej len „súťaž“).

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže pridal „like“ a vložil komentár 
s fotografiou so slnečnými kolektormi a na ktorých je on ako autor (vrátane selfie), či jeho rodinní 
príslušníci pod súťažný príspevok. Súťaži sa v 1 kategórii. Pridaním fotografie so slnečnými 
kolektormi, ktoré máte nainštalované u vás doma a v okolí (rodinný dom, bytový dom,...). Nemusia  
byť len vaše (ak nemáte), ale napríklad aj susedove, či obecné, alebo pridaním fotografie realizácie, 
aká sa vám páči, lebo sú niečím výnimočné - napríklad sú na netradičných objektoch (kostoly, väznice,
zoo,...) alebo v exotických krajinách a lokalitách (Omán, Kátmandú, Zugspitze,...), podujatiach (Tour 
de France, festivaly, na autách...)  alebo  sú zaujímavé z nejakého dôvodu (z prezentačnej akcie, 
výstavy, inštalácie,...)

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 

1. cena bude poukaz do Vysokých Tatier pre 2 osoby pre pobyt v hoteli International**** v 
golfovom rezorte Black Stork vo Veľkej Lomnici. Každý poukaz oprávňuje k využitiu týchto služieb:  ✓ 
ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe ✓ bohaté raňajky ✓ 2x obed alebo večera (2 
chodové menu) pre 2 osoby  ✓ neobmedzený vstup do wellness zóny s vnútorným a vonkajším 



vyhrievaným bazénom,  vírivkou, parnou, suchou a infra- saunami, tepidáriom a posilňovňou. 
Platnosť poukazov je časovo obmedzená,

2. cena bude elegantná športová bunda, 

3. cena bude sada reklamných predmetov spoločnosti THERMO/SOLAR.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Ceny vyhlási porota Thermo-solaru výberom z najzaujímavejších fotografií a komentárov pod nimi, aj 
s prihliadnutím na lajkovanie od čitateľov a ich pozitívne komentáre. Celkovo vyberie troch (3) 
výhercov, z ktorých každý získa jednu (1) výhru. Určenie výhercov prebehne do štyroch (4) 
pracovných dní po skončení času konania súťaže. Výhercom súťaže sa súťažiaci môže stať v priebehu 
súťaže iba raz. Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom súkromnej 
správy na Facebooku a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, 
telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy za účelom zaslania výhry. Výherca bude kontaktovaný do
desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ zašle výhru 
výhercovi najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak 
výherca usporiadateľovi neodpovie v lehote dvoch (2) kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, 
prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 6. 
týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. 
Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ 
nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. 
Spoločnosť Thermosolar nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o 
ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či 
jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane 
Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti 
výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

7. Spôsob odovzdania výhry Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. 
V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na 
náklady Organizátora. 

8. Ochrana osobných údajov 

Pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, 
spracúva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a 
vyhodnotenia súťaže:

• priezvisko, meno alebo pseudonym;

• facebook - ID*;

• e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo (týka sa iba výhercu súťaže).

Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. 
Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník súťaže svoj súhlas s 
ukladaním, spracúvaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú 



osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v súťaži bude v tomto prípade vylúčená. V 
ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov usporiadateľa.

9. Všeobecné podmienky

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani 
podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale 
spoločnosti Thermosolar, ako správcovi stránky spoločnosti Thermosolar na sociálnej sieti Facebook. 
Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah 
súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook 
nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany 
spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas
s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade 
výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB Thermosolar Žiar, a to v podobe mena a 
prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to 
malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na 
vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia 
súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie 
súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na 
adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú 
osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci 
zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu
výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Pokiaľ sú 
niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných 
ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým 
primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení. 
Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k 
dispozícii na stránke www.thermosolar.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle 
usporiadateľa.

V Žiari nad Hronom, dňa 29.07.2020

* Facebook ID je číselný kód, ktorý je pridelený každému používateľovi sociálnej siete Facebook a 
slúži k jeho jednoznačnej identifikácii.


