ŠTATÚT SÚŤAŽE „Narodeniny so salónom LERYA“
Preambula
Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne
a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je:
Obchodné meno: LERY s.r.o.
Sídlo: Lichardova 8508/34 , 010 01 Žilina
IČO: 47 399 562
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel: Sro, vložka č.:60044/L

II. Čas konania súťaže
Termín konania súťaže je stanovený na obdobie od 1.4.2017 do 30.9.2017.
Vylosovanie výhercu súťaže sa uskutoční 20.10.2017 v prevádzkárni vyhlasovateľa, na ulici Romualda
Zaymusa 6 , 010 01 Žilina (LERYA svadobný salón).

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže „Narodeniny so salónom LERYA“ môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým
pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá v období od 1.4.2017 do
30.9.2017 využije službu prenájmu svadobných šiat svadobného salónu vyhlasovateľa.
Za využitie služby prenájmu svadobných šiat sa považuje uskutočnenie rezervácie svadobných šiat z ponuky
svadobného salónu vyhlasovateľa v uvedenom období.
Do súťaže bude zaradená aj osoba, ktorá uskutočnila rezerváciu svadobných šiat z ponuky svadobného salónu
vyhlasovateľa pred dňom 1.4.2017, pokiaľ svadba, na ktorú boli svadobné šaty rezervované, sa uskutoční
v období konania súťaže (od 1.4.2017 do 30.9.2017).
Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do losovania.
Vylosovaný bude jeden výherca.

IV. Pravidlá súťaže
Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku III.
2. Účasťou v súťaži, súťažiaci v prípade výhry, súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho
údajov podľa tohto štatútu.
3. Zo súťaže sú vylúčený zamestnanci vyhlasovateľa a ich príbuzní.
4. Zo súťaže budú vylúčení súťažiaci, ktorí odstúpia od zmluvy o prenájme svadobných šiat a to
aj po skončení termínu konania súťaže.

V. Výhra v súťaži
Výherca v súťaži získava nepeňažnú výhru:
Pobyt v hoteli Posthotel Achenkirch v Tirolských Alpách v Rakúsku.
Špecifikácia výhry:
Poukaz na pobyt pre 2 osoby na 2 noci v dvojlôžkovej izbe hotela Posthotel Achenkirch v celkovej
hodnote 768 Eur (192 Eur/osoba/noc) vrátane polpenzie a vstupu do wellness.
Termín pobytu nieje stanovený, výherca si ho môže vybrať podľa vlastného výberu a voľných kapacít
hotela, po dohode s prevádzkovateľom hotela, najneskôr do 30.6.2018.

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže
1. Vylosovanie súťaže bude dňa 20.10.2017 a výherca súťaže v súlade s podmienkami súťaže „Narodeniny so
salónom LERYA“ bude oboznámený telefonicky aj písomne a zároveň bude zverejnený aj na
www.facebook.com/LERYASvadobnySalon/ a www.lerya.sk najneskôr do 3 dní.
2. Nepeňažná výhra je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za výhru. Do základu
dane sa zahrnú príjmy presahujúce uvedenú hodnotu.
3. Poukaz na pobyt bude výhercovi odovzdaný osobne zástupcom spoločnosti LERY s.r.o. po splnení
podmienok štatútu súťaže dňa 27.10.2017 alebo v neskoršom termíne po dohode s výhercom.
4. Poukaz na pobyt je neprenosný.
5. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré
z ustanovení tohto štatútu.
6. V prípade, že výherca odstúpi od zmluvy o prenájme svadobných šiat, považuje sa to za porušenie pravidiel
súťaže a je povinný výhru vyhlasovateľovi vrátiť.
7. Výherca má právo výhru odmietnuť, pričom nemá nárok na žiadne peňažné plnenie alebo náhradu.
8. V prípade neprevzatia výhry výhercom najneskôr dňa 30.11.2017, prepadá výhra v prospech vyhlasovateľa.
9. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na vyfotografovanie výhercu spolu s výhrou a zverejnenie tejto
fotografie na www.facebook.com/LERYASvadobnySalon/ a www.lerya.sk

VII. Súhlas so spracovaním údajov
Účastník súťaže v zmysle tohto štatútu, dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č.428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby vzhlasovateľ bezodplatne spracoval poskytnuté
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého
pobytu pre svoju potrebu.

VIII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.
2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj
o zmene alebo odvolaní, oboznámením na internetovej stránke www.lerya.sk

IX. Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže
Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok
uvedených v článku VIII. Tohtoštatútu.
2. Výhru/ cenu tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.
3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.
4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich
sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto
štatútu.
5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa
jednotliví účastníci súťaže a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte „súťaž“ má sa na mysli „súťažná hra“ a naopak.
7. Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.lerya.sk

V Žiline dňa 27.3.2017

