Pravidlá súťaže TOMBOLA v rámci podujatia „ Predvianočné trhy 2018“
Tieto Pravidlá sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže TOMBOLA
v rámci podujatia „ Predvianočné trhy“ ( ďalej len ako „Súťaž“ a „ Pravidlá súťaže“). Tieto pravidlá
môžu byť zmenené len formou dodatkov k ním.
I.

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľom aj organizátorom súťaže je obec Vrbov, so sídlom Vrbov 204, 059 72, IČO: 00326721
( ďalej len „ Usporiadateľ“). Účelom súťaže je propagácia a podpora obce Vrbov a organizácii, ktoré
spadajú pod obec Vrbov.
II. Miesto a čas konania Súťaže
Žrebovanie tomboly sa uskutoční v obecnom parku pri tribúne po skončení vystúpení žiakov MŠ a ZŠ
a rozdaní mikulášskych balíčkov 8.12.2018 o 18.00 hod.
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III. Podmienky účasti v Súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každý fyzicky prítomný účastník na podujatí „ Predvianočné trhy“,
ktorý splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v Pravidlách Súťaže, čím sa stáva
účastníkom ( ďalej len „ Účastník“).
Podmienkou účasti v súťaži je:
 Kúpa tombolového lístka v stánku s darčekovými predmetmi ZŠ Vrbov
 Súhlas s Pravidlami súťaže vyjadrená vhodením tombolového lístka do žrebovacieho
boxu.
IV. Výhry
Výhrami v Súťaži sú darčekové poukážky, či iné ceny poskytnuté Usporiadateľom, resp.
sponzormi ( ďalej len „ Výhra“). Zoznam hlavných cien tvorí prílohu pravidiel.
Výhry v Súťaži nepodliehajú zdaneniu. V zmysle zákona o dani z príjmov č.593/2003 v znení
neskorších predpisov pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny Organizátorom Súťaže je
daň povinný zaplatiť Výherca súťaže. Výhry do 165,97, - eur sú oslobodené od dane.
Žrebovanie prebehne po vystúpeniach žiakom MŠ Vrbov a ZŠ Vrbov o 18.00 v parku obce
Vrbov.
Nárok na Výhru vznikne Účastníkovi na základe jeho vyžrebovania Usporiadateľom, resp. ním
určenou osobou.
Výsledok žrebovania sa dozvie Účastník priamo na mieste žrebovania tomboly. Výherca bude
vyhlásený 3x a v prípade, že sa nedostaví alebo v prípade neúčasti na žrebovaní, cena
prepadne v prospech iného vyžrebovaného Účastníka žrebovania.
Ceny si účastníci vyzdvihnú po ukončení žrebovania tomboly v podateľni obecného úradu
obce Vrbov.

V. Osobitné podmienky Súťaže
1. Účasťou v Súťaži Účastník automaticky vyjadruje súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich
dodržiavať. V prípade zistenia, že Účastník konal v rozpore s Pravidlami Súťaže, stráca nárok
na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na Výhru. V prípade dôvodného
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podozrenia porušenia Pravidiel Súťaže, má Usporiadateľ právo, výlučne na základe vlastného
uváženia, vylúčiť Účastníka zo Súťaže.
Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za akékoľvek konanie tretích osôb akokoľvek
participujúcich na Súťaži ani za konanie a plnenie záväzkov svojich obchodných partnerov,
ktorí poskytli Výhry do Súťaže.
Usporiadateľ Súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré im vzniknú
v súvislosti s ich účasťou či Výhrou v Súťaži.
Neznalosť ustanovení Pravidiel Súťaže nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu
prihliadať.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním Výhry.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
Pri akýchkoľvek sporoch a nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, Pravidiel Súťaže či akýchkoľvek
nárokov v Súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Usporiadateľa Súťaže.

Tieto pravidlá Súťaže sú k dispozícii v Mieste a Čase konania Súťaže a na stránke obce Vrbov
www.obecvrbov.sk/ .

Vo Vrbove, dňa 5.12.2018

