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ŠTATÚT SÚŤAŽE
" Poi do toho pre deti”

Súťaž vyhlasuje:
Organizátor
súťaže

ČSOB Poisťovňa, a.s. so sídlom Žižkova 7802/11, Bratislava 1, 81102, IČO: 31 325 416, zapísaná v OR OS BA I, oddiel
Sa, vložka č. 444/B (ďalej len „poisťovňa
Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami (ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a
pravidlá súťaže (ďalej len „Súťaž“).

Podmienky
účasti v súťaži

Súťaž je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí počas jej trvania splnia podmienky
stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže (ďalej len „účastník súťaže“). Maloleté fyzické
osoby sa môžu do Súťaže zapojiť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý v prípade
potreby uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný
zástupca.
Súťaž bude trvať od 01.5.2022 do 05.6.2022.

Trvanie súťaže

Predmetom súťaže je súperenie účastníkov súťaže o výhru, ktorá bude vyhodnotená spôsobom
určeným organizátorom súťaže, pričom účastníci musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky::

Pravidlá súťaže

•

sú v čase trvania súťaže žiakmi druhého stupňa základných škôl alebo 1 - 4. ročníka
gymnázií s osemročným štúdiom, ktoré sa zapojili do projektu „Poi do toho“.

•

vyplnili hru „Nájdi poistné riziká“ na webe www.poidotoho.csob.sk, zadali svoje

anonymizované údaje v rozsahu krstné meno, prezývka, názov školy a označenie
triedy, odoslali výsledok organizátorovi a umiestnili sa do 10. miesta časového limitu
správneho vyplnenia hry. V prípade rovnakých časových limitov rozhodne o konečnom
poradí žrebovanie. Ak účastník zaslal výsledok opakovane, do hodnotenia 10 výhercov sa
započíta iba jeden (najlepší) výsledok daného účastníka.

Výhry

Výhrou v tejto súťaži je 10 ks Smart hodiniek WowME ID205L-P v hodnote 39,90€.

Na výhry nevzniká právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej
povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo
Zodpovednosť
organizátorov súťaže na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v
súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže.
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Dane

Výhry zo Súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov.
Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 €, sú v prípade fyzických osôb podľa ZDP oslobodené od dane z
príjmov.
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Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže a vyhradzuje si tiež
právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž. O
takejto zmene Súťaže budú účastníci informovaní zmenou tohto Štatútu , a to formou písomných dodatkov k tomuto
Štatútu. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
Osobitné ustanovenia Ak sa organizátor dozvie, že výherca na účely Súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude oprávnený
vylúčiť takéhoto účastníka zo Súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Účastník Súťaže zapojením sa do
Súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v Memorande ochrany osobných údajov, ktoré je
zverejnené na webovej stránke Právne informácie - ČSOB (csob.sk).
Výhercovia budú vyhodnotení najneskôr do 15.6.2022 a výsledky následne zverejníme v prílohe tohto Štatútu.
Výherca je povinný potvrdiť svoj súhlas s prijatím výhry, a to nasledovne:

Vyhodnotenie a
odovzdanie cien

Na základe finálneho poradia anonymizovaných účastníkov bude organizátor súťaže kontaktovať školy, ktoré
výhercovia uviedli pri registrácii výsledkov.
Škola odovzdá cenu výhercovi po zistení nevyhnutných osobných údajov výhercu, ktoré výherca anonymizoval.
Výhry budú do školy doručené prostredníctvom kuriéra a školy následne zašlú e-mailom podpísané preberacie
protokoly do ČSOB Poisťovne.
Ak sa výhercu prostredníctvom školy nepodarí kontaktovať v zmysle vyššie uvedeného najneskôr do 30.9.2022,
alebo výherca odmietne výhru prevziať, alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru a
výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol právny nárok alebo akýkoľvek iný
nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné
ustanovenia

Ak účastník nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto Štatúte, stráca nárok na výhru. ČSOB Poisťovňa má
právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak organizátor súťaže zistí, že výherca nesplnil alebo porušil
niektoré z ustanovení tohto Štatútu.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu.
Za kontrolu dodržiavania Štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci
súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže, stanovenými týmto Štatútom. V prípade akýchkoľvek nejasností je
zaväzujúca slovenská verzia tohto štatútu.

Vysvetlenie pojmov

V Bratislave 01.5.2022

