
ŠTATÚT SÚŤAŽE 
(„Oficiálny podávač lopty počas majstrovstiev sveta vo futbale 2018 v Rusku“) 

(ďalej len „Štatút“) 
 
I. 

Štatút  
 

Štatút súťaže upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Oficiálny podávač lopty počas FIFA Svetového 
šampionátu 2018 v Rusku“ na základe, ktorých sa môže oprávnená osoba (článok V) po splnení podmienok 
(článok VI) stať výhercom ceny (článok VII). Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý sa týka súťaže 
„„Oficiálny podávač lopty počas FIFA Svetového šampionátu 2018 v Rusku“. 

 
II.  

Vyhlasovateľ súťaže  
 

Vyhlasovateľom súťaže je:  
Obchodné meno: Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.  
Sídlo: Einsteinova 19, Bratislava 851 01  
IČO: 35 942 894  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36624/B (ďalej len 
„Vyhlasovateľ“).  

 
III.  

Cieľ súťaže  
 

Súťaž „Oficiálny podávač lopty počas FIFA Svetového šampionátu 2018 v Rusku“  je motivačnou súťažou, 
ktorej cieľom je spropagovať, čo najširšiemu okruhu verejnosti partnerstvo Kia a FIFA a zároveň v zmysle 
svojho sloganu „power to surprise“ dopriať mladému futbalovému nadšencovi nezabudnuteľný zážitok (ďalej v 
texte len „súťaž“).  

 
IV.  

Termín súťaže  
 

Súťaž prebieha v termíne od 13. apríla 2018 do 30. apríla 2018. (ďalej len „Termín“).  
 
 

V.  
Oprávnené osoby  

 
Osobami oprávnenými zúčastniť sa súťaže sú všetky fyzické osoby, ktoré:  
1. majú 10 – 14 rokov  v priebehu termínu súťaže uvedeného v bode IV. štatútu,  
2. majú aspoň základy angličtiny, aby sa vedeli dorozumieť, 
3. nie sú zamestnancami vyhlasovateľa súťaže, blízkymi osobami zamestnancov vyhlasovateľa súťaže 

(§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), zamestnancami 
dcérskych spoločností vyhlasovateľa, spoločností, ktoré majú s vyhlasovateľom súťaže vzťah 
autorizovaného predajcu a ich blízkymi osobami a ktoré zároveň splnili podmienky účasti v súťaži v 
zmysle článku VI.  
 

 
VI.  

Podmienky súťaže  
 

Zúčastniť sa súťaže je oprávnená každá osoba (článok V), ktorá: 
1. je fanúšikom Kia Motors Sales Slovensko na Facebooku 
2. pošle formou správy na facebookovú stránku Kia Motors Sales Slovensko 

https://www.facebook.com/KiaSlovensko/ fotku seba s futbalovou tematikou a napíše k nej krátku 
esej o svojej vášni k futbalu (cca 180-200 slov) 
 

 
 

VII.  

https://www.facebook.com/KiaSlovensko/


Cena  
 

Hlavnou cenou je: 4 dňový letecký all inclusive zájazd do Ruska s bohatým programom v termíne 25.- 28. 
júna 2018, kde sa výherca zúčastní zápasu Island vs. Chorvátsko v Rostov a ponesie futbalovú loptu, ktorú na 
začiatku zápasu odovzdá hlavnému rozhodcovi. Výherca bude sprevádzaný 1 dospelou osobou podľa 
vlastného výberu (rodičom, príbuzným, iným zákonným zástupcom). 
Hlavná cena obsahuje: 2 letenky do Ruska, ubytovanie na 3 noci pre 2 osoby s polpenziou, exkurziu štadiónu 
a účasť na zápase, prehliadku mestom. 
Druhou a treťou cenou je futbalová lopta. 

 
 

 
VIII.  

Výhercovia  
 

Výhercom súťaže sa stáva porotou vybratá osoba, ktorá splnila podmienky uvedené v článkoch V. a VI. (ďalej 
len „Výhercovia“).  

 
IX.  

Vyhodnotenie  
 

1. Vyhodnotenie vykoná Vyhlasovateľ v mieste svojho sídla dňa 02.05.2018.  
2. Vyhodnotenie Výhercu sa uskutoční spomedzi všetkých oprávnených osôb (článok V), ktoré splnili všetky 

podmienky súťaže (článok VI), vyhlásené osoby sa stávajú „výhercami“ cien (článok VII).  
3. Výhercovia strácajú nárok na cenu, ak si ju neprevzali riadne a včas v súlade s článkom XI. štatútu. 

Neprevzaté ceny prepadajú v prospech Vyhlasovateľa súťaže.  
4. Ceny nie je možné kompenzovať hotovosťou ani žiadnym iným spôsobom. 

 
X.  

Oznámenie výsledkov súťaže  
 

Výhercovia cien budú oboznámení s výhrou správou v mailboxe a postom na facebookovej stránke 
KMSS, pričom im Vyhlasovateľ súťaže oznámi aj presný termín (čas) a miesto odovzdania ceny (ďalej 
len ako „upovedomenie o výhre“) 
 
 

XI.  
Miesto a čas odovzdania Ceny 

 
1. Ceny súťaže budú výhercom odovzdané najneskôr do 18.05.2018. Presný termín (čas) a miesto 

odovzdania budú výhercom oznámené písomne v upovedomení o výhre (článok X).  
 

XII.  
Spôsob uplatnenia Cien  

 

1. Výhra sa viaže k osobe výhercu, iná osoba si ju  nemôže uplatniť (je neprenosná). 
 

XIII.  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Získané osobné údaje Vyhlasovateľ bez súhlasu dotknutej osoby nepoužije na iný účel, nesprístupní 

alebo ich neposkytne tretím osobám na ďalšie spracúvanie a ani ich nezverejní. Poskytnutie osobných 
údajov je dobrovoľné.  

2. V prípade, že oprávnená osoba uvedie osobné údaje inej fyzickej osoby zodpovedá Vyhlasovateľovi v 
celom rozsahu za to, že tieto osobné údaje poskytla na základe písomného súhlasu dotknutej osoby.  

3. Výherca je povinný zdaniť cenu v zmysle daňových právnych predpisov platných a účinných v čase 
prevzatia ceny.  

4. Cena a iné ustanovenia tohto štatútu nie sú právne vymáhateľné.  
5. Vyhlasovateľ je oprávnený jednostranným prejavom vôle tento štatút zmeniť, doplniť alebo odvolať súťaž 

čiastočne či v celom rozsahu. Takýto prejav vôle je účinný dňom, kedy bol zverejnený na internetovej 
stránke vyhlasovateľa alebo jeho zverejnením na ktoromkoľvek obchodnom zastúpení vyhlasovateľa.  



6. V prípade ak je ktorékoľvek ustanovenie tohto štatútu v rozpore s akýmkoľvek ustanovením reklamného, 
propagačného materiálu, inzerátu alebo iného dokumentu obdobnej povahy, platí ustanovenie tohto 
štatútu.  

7. Oprávnené osoby vyplnením a odovzdaním registračného formulára (článok VI bod. 2) vyjadrujú svoj 
záväzný, bezvýhradný a neodvolateľný súhlas s ustanoveniami tohto štatútu.  

8. Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia 03.04.2018. 
9. Osoby zúčastnené na súťaži súhlasia s propagáciou svojej osoby pre potreby Vyhlasovateľa bez 

obmedzení, v rozsahu upravenom platnými a účinnými právnymi predpismi.  
10. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa.  

 
 
 
 

 
 
 
V Bratislave dňa 13.04.2018                                     Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.  

     Mgr. Marián Hoffer, konateľ 


