Štatút
Reklamnej a propagačnej súťaže sprostredkovateľa CINEMAX, a. s., s názvom „Narodeninová
súťaž o dovolenku v Ománe a ďalších viac ako 1 100 cien“ v znení platnom od 1.júla 2017
1. Základné ustanovenia
1.1. Sprostredkovateľom reklamnej súťaže „Narodeninová súťaž o dovolenku v Ománe
a ďalších viac ako 1 100 cien“ (ďalej ako súťaž) je spoločnosť Continental film, s. r. o.,
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897, IČ DPH: SK2020210621, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
15838/B (Ďalej ako „organizátor“);
1.2. Prevádzkovateľom reklamnej súťaže „Narodeninová súťaž o dovolenku v Ománe
a ďalších viac ako 1 100 cien“ (ďalej ako „súťaž“) je spoločnosť CINEMAX, a. s.,
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36612367, IČ DPH: SK2022205141, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3904/B
(ďalej len „prevádzkovateľ);
1.3. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú
práva a povinnosti jej účastníkov a podmienky súťaže;
2. Účel
Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane odmeniť divákov pri
príležitosti 11. narodenín spoločnosti CINEMAX, zvýšiť povedomie o spoločnosti
CINEMAX a rozšíriť databázu odoberateľov newslettra;
3. Trvanie súťaže
Organizátor realizuje súťaž na celom území Slovenskej republiky v čase od 1.7.2017 do
31.8.2017;
4. Spôsob propagácie
Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych
sietí, propagáciou na internetovej stránke organizátora www.cine-max.sk, v priestoroch kín
CINEMAX, prostredníctvom online kampane na partnerských weboch;
5. Podmienky účasti

5.1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní
podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti niektorým z ustanovení
pravidiel súťaže (Ďalej len ako „účastník“);
5.2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným
osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže
a osoby im blízke v zmysle ustanovenia 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa
výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej
bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe
písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry;
6. Pravidlá
6.1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže zaregistrovaním svojej mailovej adresy pri kúpe online
vstupenky do kina prostredníctvom webovej stránky www.cine-max.sk v čase od 1.7.2017
do 31.8.2017;
6.2. Jeden súťažiaci sa počas celého trvania súťaže môže zapojiť viackrát;
7. Výhra
7.1. V súťaži od 1.7.2017 do 31.8.2017 sú určené tieto výhry:
•

Hlavná cena: Dovolenka pre dve osoby na týždeň v Ománe

•

Vedľajšie ceny:

•

1 x zájazd na svetovú premiéru filmu Justice League pre dve osoby,
anglickom jazyku, bez tituliek), letenky a ubytovanie sú zahrnuté

(v
v cene

•

1 x Rodinná dovolenka v Aqua City Poprad pre štyri osoby

•

2 x - súkromná projekcia filmu (podľa upresnenia kina) pre výhercu a jeho blízkych
v kine CINEMAX

•

4 x CINEMAX VIP karta

•

Ostatné ceny

•

200 x – voucher na nápoj Klasik v bufete kina CINEMAX

•

200 x – voucher na Popcorn Klasik v bufete kina CINEMAX

•

200 x – voucher na Nachos Klasik v bufete kina CINEMAX

•

200 x– voucher do kina CINEMAX na akékoľvek bežné 2D alebo 3D predstavenie

•

200 xt – kľúčenka CINEMAX

•

60 x – voucher na ľadovú drť v bufete kina CINEMAX

•

35 x– filmový predmet

7.2. Do súťaže bude zaradený len súťažiaci, ktorý splní podmienky podľa tohto štatútu;
8. Žrebovanie a odovzdanie výhry
8.1. Žrebovanie výhercov bude prebiehať:
8.1.1. raz týždenne počas obdobia od 1.7. do 31.8. kedy bude vyžrebovaných 136 výhercov
•

Výhercovia budú zverejnení na www.cine-max.sk, vždy v piatok na konci týždňa

8.2. Výhercovia hlavnej, vedľajších a zvyšných ostatných výhier budú vyžrebovaní zo všetkých
zúčastnených vrátane výhercov ostatných cien veľkej letnej súťaže 4.septembra a
zverejnení na www.cine-max.sk“ Výhercom hlavnej a vedľajších cien, bude odoslaný mail
na adresu najneskôr 11.9.2017 o 16:00 hod.
8.3. Výherca je povinný bezodkladne po tom, ako dostane informáciu, že vyhral, najneskôr
však do troch dní, oznámiť sprostredkovateľovi túto skutočnosť elektronicky na mail:
sutaz@cine-max.sk alebo vschmidtova@cofilm.sk;
8.4. Sprostredkovateľ si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať
výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných
prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní
výhry;
8.5. Sprostredkovateľ odovzdá výhru výhercovi priamo v kine alebo odoslaním slovenskou
poštou. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru
neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa pokusu kontaktovať ho alebo odovzdať
výhru, výherca stráca právo na získanie výhry;
9. Výhry a daň z príjmu
9.1. Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem premetom dane z príjmov v zmysle § 8
1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

ods.
s

výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm.
m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane;
10. Osobné údaje a osobnostné práva
Účastník, zapojením sa do súťaže, dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“), ktoré poskytne v rámci súťaže prevádzkovateľovi za účelom prihlásenia sa do
súťaže, preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry. Práva súťažiaceho, ako
dotknutej osoby, sú upravené najmä v § 28 zákona

o ochrane osobných údajov,

podľa ktorého má okrem iného právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať
k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám
na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad
a podobne. Ak sa účastník stane výhercom, jeho meno, priezvisko a názov obce bydliska
výhercu môžu byť zverejnené na internetovej stránke www.cine-max.sk;
11. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje
sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho
organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15
ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie
podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje súťažiaceho, že
poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže
kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora, alebo ústne namietať proti ich
poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné
okamihom doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Súťažiaci môže súhlas
kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie 6 mesiacov od skončenia súťaže;
12. Osobitné ustanovenia
12.1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom
znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu;
12.2. Sprostredkovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú
v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou;
12.3. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke
siete kín a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
12.4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry;
12.5. Výherca nemôže svoj nárok na výhru preniesť na tretiu osobu;

12.6. Sprostredkovateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach
týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek
obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaže a jej pravidlá;
12.7. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase
trvania súťaže na internetovej stránke organizátora www.cine-max.sk;
12.8. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže
podľa tohto štatútu;
12.9. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka;

Štatút
Reklamnej a propagačnej súťaže sprostredkovateľa CINEMAX Bratislava, s. r. o., s názvom
„Narodeninová súťaž o dovolenku v Ománe a ďalších viac ako 1 100 cien“ v znení platnom od
1.júla 2017
1. Základné ustanovenia
12.10. Sprostredkovateľom reklamnej súťaže „Narodeninová súťaž o dovolenku v Ománe
a ďalších viac ako 1 100 cien“ (ďalej ako súťaž) je spoločnosť Continental film, s. r. o.,
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897, IČ DPH: SK2020210621, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
15838/B (Ďalej ako „organizátor“);
12.11. Prevádzkovateľom reklamnej súťaže „Narodeninová súťaž o dovolenku v Ománe
a ďalších viac ako 1 100 cien“ (ďalej ako „súťaž“) je spoločnosť CINEMAX Bratislava, s.
r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 47661887, IČ DPH: SK2024019668,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 96678/B (ďalej len „prevádzkovateľ);
12.12. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú
práva a povinnosti jej účastníkov a podmienky súťaže;
13. Účel
14. Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych
sietí, propagáciou na internetovej stránke organizátora www.cine-max.sk, propagačných
letákov a v priestoroch kín CINEMAX, prostredníctvom online kampane na partnerských
weboch;
15. Trvanie súťaže
Organizátor realizuje súťaž na celom území Slovenskej republiky v čase od 1.7.2017 do
31.8.2017;
16. Spôsob propagácie
Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych
sietí, propagáciou na internetovej stránke organizátora www.cine-max.sk, propagačných
letákov a v priestoroch kín CINEMAX;

17. Podmienky účasti
17.1.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov ovládajúca

anglický jazyk, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená
z účasti niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (Ďalej len ako „účastník“);
17.2.

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere

obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a
k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním
súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že
sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra
jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na
základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej
výhry;
18. Pravidlá
18.1.

Súťažiaci sa zapojí do súťaže online zaregistrovaním svojej mailovej adresy pri kúpe

online vstupenky do kina na www.cine-max.sk v čase od 1.7.2017 do 31.8.2017;
18.2.

Jeden súťažiaci sa počas celého trvania súťaže môže zapojiť viackrát;

19. Výhra
19.1.

V súťaži od 1.7.2017 do 31.8.2017 sú určené tieto výhry:
•

Hlavná cena:

•

Dovolenka pre dve osoby na týždeň v Ománe

•

Vedľajšie ceny:

•

1 x - zájazd na svetovú premiéru filmu Justice League pre dve osoby, (v anglickom
jazyku, bez tituliek), letenky a ubytovanie su zahrnute v cene

•

1 x - Rodinnú dovolenku v Aqua City Poprad pre štyri osoby

•

2 x - súkromnú projekciu filmu (podľa upresnenia kina) pre seba a svojich blízkych
v kine CINEMAX

•

4 x - CINEMAX VIP karta

•

Ostatné ceny

•

200 x – voucher na nápoj Klasik v bufete kina CINEMAX

•

200 x – voucher na Popcorn Klasik v bufete kina CINEMAX

19.2.

•

200 x – voucher na Nachos Klasik v bufete kina CINEMAX

•

200 x – voucher do kina CINEMAX na akékoľvek bežné 2D alebo 3D predstavenie

•

200 x – kľúčenka CINEMAX

•

60 x – voucher na ľadovú drť v bufete kina CINEMAX

•

35 x – filmový predmet

Do súťaže bude zaradený len súťažiaci, ktorý splní podmienky podľa tohto štatútu; .

20. Žrebovanie a odovzdanie výhry
20.1.

Žrebovanie výhercov bude prebiehať:

20.1.1. raz týždenne počas obdobia od 1.7. do 31.8. kedy bude vyžrebovaných 136 výhercov
•

Výhercovia budú zverejnení na www.cine-max.sk, vždy v piatok na konci týždňa.

20.2. Výhercovia hlavnej, vedľajších a zvyšných ostatných výhier budú vyžrebovaní zo
všetkých zúčastnených vrátane výhercov ostatných cien veľkej letnej súťaže 4.septembra a
zverejnení na www.cine-max.sk“ Výhercom hlavnej a vedľajších cien, bude odoslaný mail
na adresu najneskôr 11.9.2017 o 16:00 hod.
20.3. Výhercom hlavnej a vedľajších cien, bude odoslaný mail na adresu najneskôr 11.9.2017
o 16:00 hod.
20.4.

Výherca je povinný bezodkladne po tom, ako dostane informáciu, že vyhral, najneskôr

však do troch dní, oznámiť sprostredkovateľovi túto skutočnosť elektronicky na mail:
sutaz@cine-max.sk alebo vschmidtova@cofilm.sk
20.5.

Sprostredkovateľ si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať

výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných
prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní
výhry;
20.6.

Sprostredkovateľ odovzdá výhru výhercovi priamo v kine alebo odoslaním slovenskou

poštou. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru
neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa pokusu kontaktovať ho alebo odovzdať
výhru, výherca stráca právo na získanie výhry;
21. Výhry a daň z príjmu
21.1.

Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem premetom dane z príjmov v zmysle § 8

ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

s

výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm.
m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane;
22. Osobné údaje a osobnostné práva
Účastník zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“), ktoré poskytne v rámci súťaže prevádzkovateľovi za účelom prihlásenia sa do
súťaže, preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry. Práva súťažiaceho ako
dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov, podľa
ktorého má okrem iného právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému
prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe
osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.
Ak sa účastník stane výhercom, jeho meno, priezvisko a názov obce bydliska výhercu môžu
byť zverejnené na internetovej stránke www.cine-max.sk.
23. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje
sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho
organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15
ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie
podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje súťažiaceho, že
poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže
kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora, alebo ústne namietať proti ich
poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné
okamihom doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Súťažiaci môže súhlas
kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie 6 mesiacov od skončenia súťaže.
24. Osobitné ustanovenia
24.1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom
znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu;
24.2. Sprostredkovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú
v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou;

24.3. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke
siete kín a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
24.4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry;
24.5. Výherca nemôže svoj nárok na výhru preniesť na tretiu osobu;
24.6. Sprostredkovateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach
týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek
obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaže a jej pravidlá;
24.7. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej
trvania na internetovej stránke organizátora www.cine-max.sk;
24.8. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže
podľa tohto štatútu;
24.9. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

