Pravidlá súťaže

„Farmárske recepty“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Farmárske
recepty“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a
záväzne upravuje pravidlá súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich
zverejnenia. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, a to i bez
predchádzajúceho upozornenia.
1.

Organizátor súťaže

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava IČO: 31 444 873,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B
(ďalej len ako „organizátor“ alebo „Markíza“)

2.
a.

Trvanie súťaže a podmienky účasti v súťaži
Súťažná fáza sa uskutoční v termíne od 26.9.2019 do 5.12.2019
b. Vyhlásenie víťaza/víťazov sa uskutoční dňa 6.12.2019 prostredníctvom článku
zverejneného na internetovej stránke farma.markiza.sk sekcia farmárske recepty
ako aj sociálnych sieťach TV Markíza resp. sociálnych sieťach programu Farma

Súťaže sa môže zúčastniť a prevziať výhru môže len osoba staršia ako 18 rokov
(ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“) ktorá má spôsobilosť na právne úkony a
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. (ďalej len „výherca“).
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, poskytovateľa výhry, ako aj
ďalších subjektov spolupracujúcich na organizácii a/alebo realizácii súťaže (vrátane osôb v
obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke.
V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto
skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude
odovzdaná. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore
s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek
uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia
nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na
výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje
právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že
účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním,
konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez
ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto
rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

3.

Pravidlá súťaže

3.1
Súťažná fáza:
Predmetom súťaže je výber a obdarovanie výhercu, ktorý bude vybratý na základe
receptov zaslaných účastníkmi súťaže. Odovzdávanie výhry vrátane osôb, ktorým bude táto
výhra odovzdaná môže byť v rozsahu a formou zvolenou organizátorom zaznamenaný na
audiovizuálny záznam. Z tohto záznamu môže byť vyrobené AVD, ktoré môže byť odvysielané
na programovej/programových službe/službách Markíza-Slovakia, spol. s r.o. prípadne
sprístupnené verejnosti na internetových stránkach ako aj oficiálnych kanáloch/stránkach
(napr. youtube, facebook, instagram atď.) Markíza-Slovakia, spol. s r.o.
Do súťaže je možné sa prihlásiť iba počas súťažnej fázy zaslaním receptu,
prostredníctvom riadne vyplneného formulára na internetovej stránke súťaže
farma.markiza.sk sekcia farmárske recepty počas súťažnej fázy.
Zaslaním receptu udeľuje účastník súťaže Markíze súhlas na použitie receptu
v televíznych programových službách ako aj internetových/online službách Markízy.
Za výhercu môže byť vybratá iba osoba, ktorá zaslala recept spôsobom a v termínoch
ustanovených v podmienkach súťaže a zároveň spĺňa podmienky pre zaslané recepty
ustanovené v tomto štatúte. Výber tipov spĺňajúcich formálne kritériá súťaže uskutoční
Organizátor. Konečný výber výhercu alebo výhercov, ktorému/ktorým bude poskytnutá
výhra je výhradným oprávnením Organizátora a závisí výlučne na subjektívnom posúdení
Organizátora, pričom Organizátor si vyhradzuje právo vybrať viacerých výhercov.
Organizátor môže končeným výberom výhercu/výhercov poveriť tretiu osoby. Účasťou
v súťaži nevzniká ostatným zúčastneným žiadny nárok na akékoľvek plnenie zo strany
Organizátora, ani voči akejkoľvek inej zainteresovanej strane.
Uzavretie zmluvy alebo dohody o účinkovaní v AVD resp. poskytnutiu súhlasu
s účinkovaním v AVD, ktoré zaznamená odovzdanie výhry, s Markíza-Slovakia, spol. s r.o.
alebo poverenou produkčnou spoločnosťou, je nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie
výhry. V prípade, ak osoby benefitujúce z poskytnutia výhry odmietnu uzavrieť
zmluvu/dohodu alebo udeliť súhlas podľa predchádzajúcej vety, Organizátor má právo
vybrať iného výhercu a to aj opakovane.
3.2

Vyhlásenie výhercov:

Dňa 6.12.2019 prostredníctvom článku zverejneného na internetovej stránke
farma.markiza.sk sekcia farmárske recepty ako aj sociálnych sieťach TV Markíza resp.
sociálnych sieťach programu Farma

4.

Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži sú 2x lístok na nakrúcanie finále Farmy a 1x večera s Evelyn
a hospodárom Martinom.
5.

Odovzdanie výhry
5.1 Výhra bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom poskytovateľom výhry.
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie
výhry v súťaži „Farmárske recepty“ ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový
záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných
aktivít, s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas.
5.2 Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa
týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za
účelom overenia údajov o totožnosti výhercu a podpisom preberacieho protokolu
a/alebo iného dokumentu, upravujúceho odovzdanie, prevzatie výhry v súťaži,
pripraveného a poskytnutého zo strany poskytovateľa výhry, a to výhercovi
v súťaži.

5.3 Organizátor bude výhercu kontaktovať telefonicky alebo elektronickou poštou. V
prípade neúspešného kontaktovania výhercu (neodpovedá na telefonický hovor
alebo neodpovedá na e-mail do 3 kalendárnych dní), bude vyhlásený náhradný
výherca v súlade s týmito pravidlami.
5.4 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek
riziká, prípadne zdravotné komplikácie, ktoré môžu nastať v súvislosti s realizáciou
výhry a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre
prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.

6.

Osobitné ustanovenia
a. Bližšie informácie o podmienkach spracovávania osobných údajov sú uvedené na
stránke farmavarenie.markiza.sk v dokumente PODMIENKY A INFORMÁCIE O
SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKA V SÚŤAŽI „FARMÁRSKE
RECEPTY“.
b. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú
protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
c. Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži je oslobodená od
dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o

dani z príjmov v znení neskorších predpisov vo výške 350,- EUR. Súťažiaci je
povinný si sám zdaniť hodnotu výhry. Do svojho základu dane zahrnie hodnotu
výhry nad 350,- EUR. Výhra taktiež podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne
z hodnoty uvedenej v daňovom priznaní. Tento odvod si taktiež výherca uhradí
sám.
d. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na
akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže než na plnenia výslovne
uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za
splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel.
Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže akékoľvek ďalšie
plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.
e. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá
súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez
udania dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
f. Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so
súťažou, najmä problémy súvisiace s poskytovaním internetového pripojenia,
problémy na strane telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Súťažiaci berie
na vedomie, že emailová správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži.
g. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou
výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky
odovzdania výhry.
h. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na farma.markiza.sk
sekcia farmárske recepty.
V Bratislave, dňa 26.8.2019

