Súťaž pre držiteľov Poštových kariet v Košickom a Prešovskom kraji o vstupenky na ArtFilm fest
2019 (14.-22.6.2019)
(ďalej len „Súťažný poriadok“)
Organizátor:
SPPS, a.s., Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO 46 552 723 (ďalej len „SPPS“)
Štatút súťaže bude zverejnený 27.5.2019 na www.skpay.sk/infoservis/aktuality/.
Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční od 28.05.2019 do 10.06.2019 (14 dní).
Podmienky súťaže:
SPPS uvádza propagačnú súťaž pre držiteľov Poštových kariet v Košickom a Prešovskom kraji o
vstupenky na ArtFilm fest 2019. Šancu vyhrať má každý držiteľ Poštovej karty, ktorý má registrovanú
adresu na Poštovej karte v Košickom alebo Prešovskom kraji a v čase trvania súťaže zrealizuje na
pošte aspoň 1 transakciu v službe Rýchla platba faktúr alebo Rýchly výber (ďalej len „Súťažiaci“).
Princíp súťaže a ceny:
 Súťažiaci s najvyšším počtom vykonaných transakcií Rýchlej platby faktúr alebo Rýchleho
výberu získa 1. cenu - dva 9-dňové cinepassy (2 x festivalová permanentka, ktorá umožňuje
jej držiteľovi vstup na verejné festivalové predstavenia ArtFilm festu 2019).
 2.-11. cena (10x2 jednorazové vstupenky na ArtFilm fest 2019) budú vyžrebované spomedzi
všetkých Súťažiacich spĺňajúcich podmienky súťaže.

Vyhodnotenie súťaže a zasielanie cien:
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 12.6.2019. Každý výherca bude informovaný telefonicky alebo
mailom o výhre a bude mu oznámená forma odovzdania výhry. V prípade jej odmietnutia alebo
neprevzatia nastupuje na jeho miesto ďalší Súťažiaci v poradí alebo ďalší vyžrebovaný Súťažiaci.
Záverečné ustanovenia
•
Výhry v tejto súťaži podliehajú prípadnému zdaneniu podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Výhra neprevyšujúca 350,00 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona c.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od dani z príjmov.
Organizátor súťaže oznámi výhercovi výšku výhry a nezodpovedá za následné plnenie daňových
povinností výhercu vyplývajúcich z výhry podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v platnom znení.
•
Osobné údaje o Súťažiacich budú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email,
telefón výlučne za účelom uskutočnenia a vyhodnotenia súťaže.

•
Tento Súťažný poriadok je prístupný na nahliadnutie na internetovej stránke
www.skpay.sk/infoservis/aktuality/.

•
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Termínu konania súťaže zmeniť
tento Súťažný poriadok a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté, a to predovšetkým, nie však výlučne,
koniec konania súťaže. Všetky zmeny Súťažného poriadku podľa tohto bodu Organizátor súťaže
zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Súťažného poriadku.

•
Ustanovenia tohto Súťažného poriadku, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a
vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
•
Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a
nemôže byť ani predmetom dedičského práva.
•
V prípade rozporu tohto Súťažného poriadku s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa
súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Súťažného
poriadku. V prípade výkladových problémov Súťažného poriadku je záväzným výklad Organizátora
súťaže.

