
Všeobecný štatút súťaže 
usporiadateľa Grand hotel Permon, s.r.o.  

 

1. Usporiadateľ súťaže 

(1) Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Grand hotel Permon, s.r.o., so sídlom Pribylina 

1486, 032 42 Pribylina, Slovenská republika, IČO 44 130 651, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 20694/L (ďalej len 

„Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tento štatút súťaže (ďalej len „Štatút"). 

(2) Tento Štatút stanovuje pravidlá súťaže, podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti 

jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže je v plnom znení k 

dispozícii na webovom sídle Usporiadateľa - internetovej stránke 

www.podbanskeresort.sk (ďalej len „Web stránka“) alebo na recepcii Grand hotela 

Permon alebo hotela Pieris.  

(3) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.  

2. Trvanie a miesto konania súťaže  

 

(1) Súťaž je časovo obmedzená a prebieha v dňoch uvedených vo vyhlásení súťaže. V prípade 

súťaže v rámci dotazníkov spokojnosti súťaž prebieha spravidla každý mesiac roku. Súťaž 

prebieha v Grand hoteli Permon a hoteli Pieris alebo na sociálnej sieti Facebook: 

www.facebook.com/hotelpermon, www.facebook.com/hotelpieris, Instagram: 

www.instagram.com/grandhotelpermon,  www.instagram.com/hotelpieris/ (ďalej len 

„Sociálna sieť“). 

3. Účasť v súťaži  

(1) Súťaže sa môže zúčastniť iba osoba staršia ako 18 rokov. Podľa druhu súťaže sa do nej 

môžu zapojiť osoby, ktoré po ukončení pobytu vyplnili dotazník spokojnosti, ktorý 

vhodili do schránky na recepcii Grand hotela Permon alebo hotela Pieris alebo všetky 

osoby, ktoré sú užívateľmi Sociálnej siete (ďalej len „Súťažiaci“). Dotazník spokojnosti 

je Súťažiaci povinný vhodiť do schránky hotela, v ktorom bol ubytovaný. Súťažiaci, ktorý 

súťažia v súťaži na Sociálnej sieti, musia mať osobný profil na tejto Sociálnej sieti.  

(2) Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a im blízke osoby v zmysle § 116 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník").  

5. Pravidlá súťaže 

(1) Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. 3. tohto Štatútu. 

(2) Súťažiaci sa do súťaže podľa druhu súťaže zapoja vyplnením dotazníka spokojnosti po 

ukončení pobytu a jeho vhodením do schránky na recepcii Grand hotela Permon alebo 

http://www.facebook.com/hotelpermon
http://www.facebook.com/hotelpieris
http://www.instagram.com/grandhotelpermon


hotela Pieris. Do súťaže na Sociálnej sieti sa Súťažiaci zapoja vložením komentáru so 

správnou odpoveďou k danému súťažiacemu príspevku, ktorý súťaž oznamuje. 

(3) Účasťou v súťaži Súťažiaci potvrdzuje znalosť pravidiel súťaže a svoj jednoznačný súhlas 

s týmito pravidlami.  

6. Žrebovanie  

(1) Žrebovanie sa podľa druhu súťaže uskutočňuje buď spravidla v desiaty deň v mesiaci po 

ukončení mesiaca, v ktorom bola súťaž ukončená alebo dňom osobitne uvedeným 

v príspevku na Sociálnej sieti, v ktorom sa súťaž oznamuje, a to zo všetkých Súťažiacich, 

ktorí sa do súťaže zapojili.  

7. Výhra 

(1) Výhru do súťaže venuje Usporiadateľ. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva výhru označenú 

vo vyhlásení súťaže. V prípade zúčastnenia sa súťaže vhodením dotazníka spokojnosti do 

schránky na recepcii Grand hotela Permon je výhrou pobyt v Grand hoteli Permon**** 

na 2 dni (1 noc) pre 2 osoby s polpenziou a vstupom do hotelového wellness 

centra Permon´s Paradise formou poukazu s platnosťou spravidla na 1 rok. V prípade 

zúčastnenia sa súťaže vhodením dotazníka spokojnosti do schránky na recepcii hotela 

Pieris je výhrou pobyt v hoteli Pieris*** na 2 dni (1 noc) pre 2 osoby s polpenziou a 

vstupom do hotelového wellness centra Permon´s Paradise formou poukazu s platnosťou 

spravidla na 1 rok.  

(2) Výhra venovaná do súťaže nepresahuje sumu 350 EUR, vrátane DPH. Z tohto dôvodu 

výhra nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Z. z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

(3) Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej 

alebo inej kompenzácie. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. 

 

8. Oznámenie o výhre a jej odovzdanie   

(1) V prípade súťaže prebiehajúcej v Grand hoteli Permon a hoteli Pieris, bude krstné meno 

výhercu, prvé písmeno z priezviska a dátum jeho pobytu u Usporiadateľa zverejnené na 

Web stránke Usporiadateľa v časti „Súťaže“ spravidla nasledujúci deň po žrebovaní, 

najneskôr do 5 dní od žrebovania. Výherca bude kontaktovaný aj emailom. 

(2) V prípade súťaže prebiehajúcej na Sociálnej sieti bude Výherca oboznámený o výhre 

a spôsobe jej odovzdania prostredníctvom súkromnej správy spravidla nasledujúci deň po 

žrebovaní, najneskôr do 5 dní od žrebovania. 

(3) Výherca je povinný poskytnúť Usporiadateľovi potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania 

výhry. Usporiadateľ je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže 

jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a adresa, za účelom odovzdania a 

doručenia výhry. Ak do 10 dní Súťažiaci kontaktné údaje Usporiadateľovi nedodá alebo 

ich dodá nekompletné, jeho výhra prepadá. Výhra nebude postúpená Súťažiacemu, ktorý 

sa umiestni za ním na ďalších miestach. 

(4) Výhercovi bude výhra doručená Usporiadateľom súťaže spravidla do 10 pracovných dní 

od zaslania kontaktných údajov podľa druhu výhry na emailovú adresu výhercu alebo 

adresu jeho bydliska.  



9. Podmienky splnenia súťažných pravidiel   

(1) Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre 

výhru boli splnené.  

(2) Výhru nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili alebo splnili  podmienky stanovené pre 

výhru v súťaži len čiastočne.  

(3) Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. 

nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra nebude odovzdaná a nebude ani 

postúpená Súťažiacemu, ktorý sa umiestni za ním na ďalších miestach. 

(4) V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, splnenia jej pravidiel či oprávnenosti 

výhercu, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. 

10. Osobitné ustanovenia 

(1) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku 

trvania ako aj podmienky hry, najmä, avšak nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum 

uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom 

žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. 

(2) Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 

poskytnutými Súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.  

(3) Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmto 

Štatútom. 

(4) Súťaž konajúca sa na Sociálnej sieti  nie je žiadnym spôsobom prepojená so spoločnosťou 

Facebook. Súťažiaci berie na vedomie a je stotožnený s tým, že poskytuje svoje osobné 

údaje Usporiadateľovi prostredníctvom elektronickej sociálnej siete Facebook, ktorá sa 

nachádza mimo vplyvu Usporiadateľa. 

11. Ochrana osobných údajov 

(1) Usporiadateľ spracúva osobné údaje v súvislosti s organizáciou súťaže, 

vyhodnocovaním a vyhlásením výsledkov súťaže v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a 

zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

(2) Na organizáciu súťaže, vyhodnocovanie a vyhlásenie výsledkov súťaže Usporiadateľ 

o  môže spracúvať údaje Súťažiacich v rozsahu meno, priezvisko, email, zakúpený pobyt 

a adresu na odovzdanie a doručenie výhry. Usporiadateľ zverejní na Web stránke krstné 

meno, prvé písmeno priezviska a termín pobytu Výhercu. Doba uchovávania týchto 

údajov je jeden rok po ukončení roku, v ktorom bola súťaž ukončená a výsledky súťaže 

boli vyhlásené. 

(1) Zapojením sa do súťaže Súťažiaci súhlasí so spracúvaním osobných údajov na uvedený 

účel. Podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú na Web 

stránke alebo na recepcii Grand hotela Permon alebo hotela Pieris. 



12. Záverečné ustanovenia 

(1) Účasťou v súťaži vyjadruje každý Súťažiaci svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže 

uvedenými v tomto Štatúte. Každý Súťažiaci účasťou na súťaži potvrdzuje, že bol 

oboznámený s týmto Štatútom. 

(2) Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu 

alebo formou zverejnenia nového znenia Štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré 

znenie Štatútu.  

(3) Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. 

o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a nie je hazardnou hrou. 

(4) Tento štatút nadobúda účinnosť jeho zverejnením na webovom sídle Usporiadateľa. 

 

V Pribylina, dňa 10.8.2021 

 

 

 

 


