VERSENYSZABÁLYZAT

A verseny
szervezője

A „Poi do toho“ (a továbbiakban „akció“) szervezője a ČSOB Poisťovňa, a.s.,
székhelye: Žižkova 11, 811 02, Bratislava, Cégjegyzékszám: 31 325 416,
bejegyezve a Pozsonyi I. kerületi Járásbíróság Cégjegyzékébe, Sa rész,
a betétlap száma: 444/B , (a továbbiakban „Biztosító“ vagy „versenyszervező“).
A versenyt kizárólag a jelen feltételek szabályozzák, amelyek leírják a résztvevők
jogait és kötelességeit és az akció szabályait (a továbbiakban „feltételek“) .

A versenyben való
részvétel feltételei

A verseny magánszemélyek – a SZK lakosai - számára került meghirdetésre, akik
a verseny tartama alatt teljesítik a jelen Szabályzat feltételeit, illetve
bekapcsolódnak a versenybe.

A verseny tartama

A verseny 2020.4.3-án kezdődik és 2020.5.30-án ér véget.

A kampány része

A verseny a „Poi do toho“ oktatási projekt része.

A verseny tárgya a résztvevők fődíjért folytatott versenye, amely a verseny
szervezői által meghatározott kiértékelésben kerül kiértékelésre, miközben
a résztvevőknek az alábbiakban feltüntetett feltételeket kell párhuzamosan
teljesíteniük:
• az akció tartama alatt a diákok azon általános iskolák felső
tagozat/nyolcéves gimnáziumok 1. – 4. évfolyamának tanulói, amelyek
csatlakoztak a „Poi do toho“ projektbe
A verseny szabályai

és egyúttal
• kitöltötték a „Találd meg a biztosítási kockázatokat“ játékot a
www.poidotoho.csob.sk weboldalon, megadták az anonimizált adataikat
keresztnév, becenév, az iskola neve és az osztály megjelölése formájában,
elküldték az eredményt a szervező részére és a verseny helyes kitöltésére
megszabott időlimit 10. helyéig teljesítették a feladatot. Egyforma időlimit
esetében a végső sorrendet a sorsolás dönti el.
A kiskorúak csak a törvényes képviselőjük beleegyezésével vehetnek részt a
versenyen, aki szükség esetén minden jogi műveletet elvégez a kiskorú nevében,
mint törvényes képviselője

Nyeremény

A jelen verseny díjai az alábbi nyeremények:
- 10 db. droid Sphero Mini White okos hangszóró 60,90€ értékben

A nyeremény kapcsán nem keletkezik jogkövetelmény. A jelen versenyből
származó nyereményt a hatályos Polgári törvénykönyv 40/1964 sz. törvényének
845 §-a értelmében nem lehet bírósági úton behajtani, sem pedig egyéb
ellenértékét igényelni, vagy pénzügyi vagy nem pénzügyi jellegű pótlását kérni.
A versenyszervezők
felelőssége

A nyeremény pénzbeli vagy nem pénzbeli teljesítésre történő beváltása kizárt.
A nyertes a nyereményre való jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.
A verseny szervezője nem téríti meg a résztvevők számára azokat a költségeket,
amelyek a versenyben való részvétel, illetve a verseny nyereménye kapcsán
keletkeznek, illetve ezt csak abban az esetben téríti meg, amennyiben a jelen
versenyszabályzatban erre kötelezte magát. A nyeremény kapcsán keletkezett
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kár az átvétel pillanatában átruházódik a nyertesre. A versenyszervező semmilyen
felelősséget nem vállalt a nyeremények hibáiért, illetve a nyeremények
használatával kapcsolatos esetleges károkért.

Adó

Azok a nyeremények, amelyek értéke meghaladja a 350€-t, a T.t. hatályos
595/2006 sz. jövedelemadóról szóló törvénye értelmében nem tartoznak a
jövedelemadó hatálya alá. Az adóalapba a nyereménynek csak az a része
számítódik bele, amely meghaladja a 350€-t. Az adókötelességét a nyertesnek
saját magának kell rendeznie a saját adóbevallása keretében.
A verseny szervezője tájékoztatja a nyertest a nyeremény értékéről.

Egyedi
rendelkezések

A résztvevő a versenybe való bekapcsolódással a hatályos Polgári törvénykönyv
40/1964 sz. törvénye 12 §-a szerint hozzájárulását adja ČSOB Poisťovňa részére,
hogy mint a verseny szervezője az interneten közzé tegye a nyertes kereszt nevét,
az iskolanevét és az osztály megnevezését. A résztvevők személyes adatainak
feldolgozását a személyes adatok feldolgozásához való különálló hozzájárulás
rendelkezései kezelik a fogyasztói verseny nyertesének kiértékelése és
meghatározása céljából a Személyes adatok védelméről szóló általános
rendelkezések (GDPR) 6. cikkelyének 1 bek. a) betűje, valamint a 7. cikkelyének
értelmében.
A nyertes köteles igazolni a nyeremény elfogadásához való hozzájárulását,
mégpedig a következőképpen:
Az anonimizált résztvevők végső sorrendjének alapján a versenyszervező felveszi
a kapcsolatot azokkal az iskolákkal, amelyeket a nyertesek az eredmények
regisztrációja során feltüntettek.
Az iskola a nyertes feltétlenül szükséges, és a nyertes által anonimizált személyes
adatainak megállapítását követően átadja a nyereményt a nyertesnek.

Az árak kiértékelése
és átadása

Záró rendelkezések

Amennyiben a nyertessel az iskolán keresztül a fentiekben feltüntetettek
értelmében legkésőbb 2020.9.30-ig nem sikerült felvenni a kapcsolatot, vagy
a nyertes elutasítja a nyeremény átvételét, vagy a nyereményt visszaadja
a verseny szervezője részére, akkor megszűnik a jelen nyereményhez való joga
és a nyeremény átkerül a verseny szervezője részére anélkül, hogy a nyertes
részére jogigény vagy bármilyen más igény keletkezne a szervező részéről történő
bármilyen kompenzáció kapcsán.
Amennyiben
a résztvevő
nem
teljesíti
vagy
megszegi
a jelen
Versenyszabályzatban foglalt feltételeket, akkor elveszíti a nyereményhez való
jogát. A ČSOB Poisťovňa-nak jogában áll a nyeremény átadásának megtagadása
abban az esetben, ha a verseny szervezője megállapítja, hogy a nyertes nem
teljesítette vagy megszegte a jelen Versenyszabályzat valamelyik rendelkezését.
A győzteseket legkésőbb 2020.6.5-ig értékelik, és az eredményeket a jelen
Versenyszabályzat mellékletében közzéteszik.
A verseny szervezője fenntartja magának a jelen Versenyszabályzat
módosítására vonatkozó jogát. A szabályok betartásának ellenőrzéséért
a verseny szervezője felelős. A versenybe való bekapcsolódással a verseny
résztvevői hozzájárulásukat adják a jelen Versenyszabályzat által meghatározott
versenyszabályokhoz.
Bármilyen
félreérthetőség
esetén
kötelez
a
Versenyszabályzat szlovák változata.

Pozsony, 2020.4.1-jén
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Výhercovia súťaže „Poi do toho“ ročník 2020
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krstné meno
Terézia
Sofia
Martin
Adam
Laura
Jozef
Valentina
Nicolas
Marián
Denis

Škola
Základná škola
Základná škola s materskou školou
Základná škola Albína Brunovského
Základná škola
Základná škola s MŠ
Základná škola s materskou školou
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy
Základná škola Jana Amosa Komenského
Základná škola
Základná škola s materskou školou

Spojová 14, Banská Bystrica
Vančurova 38, Trnava
Obchodná 7, Zohor
Bezručova 66, Trenčín
Jeséniova 54, Bratislava
Ľubeľa 161, Liptovský Mikuláš
Dončova 4, Ružomberok
Ulica Komenského 1227/8, Sereď
Eliáša Lániho 261, Bytča
Školská 747, Kamenná Poruba

Pozsony, 2020.6.4.
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Trieda
9.B
6.C
8.B
9.B
5.A
9.A
9.E
9.B
9.A
9

