ŠTATÚT SÚŤAŽE - #PomáhameĎalej – 2. kolo
I.
Názov a cieľ súťaže
1. #PomáhameĎalej a #Regióny predstavujú projekty Nadácie Volkswagen
Slovakia, ktorých cieľom je zapojenie širokej verejnosti do výberu nových
projektov Nadácie Volkswagen Slovakia, predstavenie a podpora jednotlivých
organizácii v regiónoch, ktoré sú pozitívnym vzorom pre svoje okolie a podpora
činností a aktivít vyhlasovateľa, ktorú vykonáva v súlade so svojou Nadačnou
listinou.
2. Súťaž je zameraná na výber projektov, ktoré formou elektronického hlasovania
v rámci grantu 10 rokov #PomáhameĎalej #Regióny dostanú pri hlasovaní
najvyšší počet bodov.
II.
Vyhlasovateľ súťaže
1. Vyhlasovateľom súťaže je Nadácia Volkswagen Slovakia, so sídlom Jána Jonáša 1,
843 02 Bratislava 49 (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“ alebo „organizátor“).
III.
Termín trvania a miesto konania súťaže
1. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.
2. Súťaž s názvom „10 rokov #PomáhameĎalej“ #Regióny“ (ďalej len „Súťaž“) sa
uskutoční v termíne od 25.06.2018 do 25.07.2018.
3. Súťaž sa uskutoční prostredníctvom verejného hlasovania prostredníctvom
sociálnej siete Facebook a facebookovej stránky vyhlasovateľa súťaže:
https://www.facebook.com/NadaciaVolkswagenSlovakia/?ref=br_rs.
IV.
Súťažiaci
1. Do súťaže bude zaradených celkom 10 organizácii, ktoré vybrala hodnotiaca
komisia vyhlasovateľa a to na základe zhodnotenia prínosu rôznych projektov
z regiónu realizovaných jednotlivými organizáciami.

V.
Podmienky hlasovania
1. Hlasovania sa zúčastňuje široká verejnosť bez obmedzenia veku, pričom každý
účastník hlasovania môže v rámci jednotlivého hlasovania zahlasovať výlučne za
jeden projekt a výlučne iba jedenkrát.

VI.
Výhra
1. Výhercu súťaže – organizáciu čaká výhra v podobe zapožičania osobného
motorového vozidla (automobilu) na dobu jedného roka.
2. Súčasťou výhry je takisto príspevok na pohonné hmoty vo výške 500,- Eur.
3. Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že umožní výhercovi osobné prevzatie daru v jeho
sídle, a to do 14 (štrnástich) dní od vyhlásenia výsledkov hlasovania. Príspevok
na pohonné hmoty bude výhercovi súťaže odovzdaný na základe darovacej
zmluvy.
VII.
Účasť v súťaži
1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť,
súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.
3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže a s tým,
že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, názvy, príp. podobizne
výhercov v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné
a propagačné účely Vyhlasovateľov súťaže bez nároku na odmenu.
VIII.
Propagácia súťaže
1. Zverejnenie a propagácia „súťaže“ trvá od 25.6.2018 (vrátane) na webovom sidle
vyhlasovateľa súťaže http://www.nadacia-volkswagen.sk, ako aj na jeho
facebookovej stránke:
https://www.facebook.com/NadaciaVolkswagenSlovakia/?ref=br_rs
2. Všetky zúčastnené projekty budú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa
súťaže do mája 2019.
IX.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
1. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník
súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže
vyhlasovateľom. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich
osobných údajov na marketingové účely.
2. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom
oznámenia adresovanému Vyhlasovateľovi súťaže a to rovnakým spôsobom,
akým súhlas udelila.

X.
Osobitné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

5.

Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo
osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy
vyhlasovateľovi súťaže vrátiť, resp. nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú
hodnotu príslušnej výhry.
Výhra v tejto súťaži nepodliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Organizátor nezodpovedá za prípadné povinnosti voči daňovému úradu
týkajúce sa výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhry v súťaži nie je
možné vymáhať.
Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať finančné ohodnotenie
vo vyššej hodnote ako určí vyhlasovateľ súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nenesie
žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej
užívaním.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť,
súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ
zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.
XI.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Tento štatút je uložený v sídle vyhlasovateľa súťaže.
Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u
vyhlasovateľa súťaže.
Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym
orgánom vyhlasovateľa súťaže.
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 20.06.2018

______________________
Vyhlasovateľ

