Pravidlá tomboly „Tombola Bike Open Fest“
1.
1.1

USPORIADATEĽ A CIEĽ TOMBOLY
Usporiadateľom tomboly s názvom „Tombola Bike Open Fest“ (ďalej len „tombola“) je spoločnosť X-BIONIC ®
SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10684/T (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „prevádzkovateľ“ na účely ochrany
osobných údajov.). Usporiadateľ je hlavným organizátorom podujatia BIKE OPEN FEST 2019, ktoré sa uskutoční
v dňoch 27.04.2019 - 01.05.2019 v areáli rezortu X-BIONIC®SPHERE, Dubová 33/A, Šamorín a priľahlých
oblastiach (ďalej len „podujatie“).

1.2

Cieľom tomboly je podpora aktivít a podnikateľskej činnosti usporiadateľa.

2.
2.1

TERMÍN KONANIA TOMBOLY
Tombola prebieha v termíne od 27.04.2019 do 28.04.2019 (ďalej len „doba konania tomboly“) prostredníctvom
predaja tombolových lístkov.

3.
3.1

PODMIENKY ÚČASTI V TOMBOLE A PRIEBEH TOMBOLY
Účasť v tombole je možná za predpokladu dodržania podmienok definovaných týmito pravidlami tomboly.

3.2

Účastníkom tomboly môže byť len fyzická osoba, ktorá:
a)
je plne spôsobilá na právne úkony v zmysle § 8 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov,
b)
nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, so súhlasom svojho zákonného zástupcu
(ďalej len „účastník tomboly“).

3.3

Účastník tomboly sa do tomboly zapojí len prostredníctvom kúpy tombolových lístkov priamo na mieste konania
podujatia. Účastník si môže zakúpiť maximálne 10 ks tombolových lístkov.
Každý súťažiaci v rámci podujatia zároveň v rámci štartovacieho balíčka dostane 1 ks tombolového lístka.

3.4

Cena jedného tombolového lístka je 2,- € vrátane DPH.

3.5

Účastníci tomboly, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3.3 pravidiel najneskôr do 28.04.2019 do 17.00 hod., budú
zaradení do žrebovania o výhru, ktoré sa uskutoční dňa 28.04.2019 medzi 17.00 – 17.30 hodine podľa podmienok
uvedených v bode 5 týchto pravidiel tomboly.

3.5

Súťažných tombolových lístkov bude dohromady 1.000 ks. Predaj lístkov bude prebiehať priamo na mieste konania
podujatia pri registrácii účastníkov prostredníctvom registračnej pokladne a tiež v rámci areálu usporiadateľa bude
predaj lístkov sprostredkovaný príslušnou zodpovednou osobou, ktorá bude mať k dispozícii registračnú pokladňu.

3.6

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v tombole alebo konajúce v rozpore s pravidlami tomboly nebudú do tomboly
zaradené ako účastníci tomboly. Pokiaľ sa preukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v
tombole, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe
neodovzdá a spôsobom uvedeným v článku 7. týchto pravidiel môže byť usporiadateľom ustanovený náhradný
výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osoba už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto
bodu do tomboly zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ tomboly oprávnený
postupovať podľa článku 7. týchto pravidiel.

4.
4.1

VÝHRA V TOMBOLE
Učasník tomboly, ktorý splní podmienky tomboly podľa týchto pravidiel môže vyhrať nasledovné výhry (od 1. po 50.
výhru):
1. Bicykel Športservis (hodnota 399,- € s DPH)
2.-8. 7x Uvex okuliare (hodnota každých okuliarov 50,- € s DPH)
9.-18. 10x Sedita balíček (hodnota balíčka 5,-€ s DPH)
19. Cyklo balík #1 : Giro helma klasická + X-BIONIC ponožky + On Cloud tričko + športová fľaša (hodnota spolu
24 + 17 + 39 + 2 = 82,- € s DPH)
20. Cyklo balík #2 : Giro helma klasická + X-BIONIC ponožky + Gloom cyklistické nohavice + Gloom cyklistické
tričko (hodnota spolu 79,90 € s DPH)
21. Cyklo balík #3 : Giro helma klasická + X-BIONIC ponožky + Gloom cyklistické nohavice + Rocky Mountain
tričko (hodnota spolu = 79,90 € s DPH)

22. Cyklo balík #4 : Giro helma klasická + X-BIONIC ponožky + Gloom cyklistické rukavice + Rocky Mountain
tričko (hodnota spolu 60,80 € s DPH)
23. Cyklo balík #5 : Giro helma klasická + X-BIONIC ponožky + športová fľaša + Rocky Mountain tričko (hodnota
spolu 52,90 € s DPH)
24. poukážka v hodnote 150,- € s DPH do shopu na nákup v MTBIKER pre produkty Sportful
25. poukážka v hodnote 100,- € s DPH do shopu na nákup v MTBIKER pre produkty Sportful
26. poukážka v hodnote 50,- € s DPH do shopu na nákup v MTBIKER pre produkty Sportful
27. tričko + kupón do eshopu www.x-bionicshop.sk (hodnota 30,- € s DPH)
28. tričko + šiltovka + ponožky + kupón do eshopu www.x-bionicshop.sk (hodnota 20,- € s DPH)
29. tričko + ponožky (biele aj cierne) + kupón do eshopu www.x-bionicshop.sk (hodnota 10,- € s DPH)
30. tričko + kupón do eshopu www.x-bionicshop.sk (hodnota 10,- € s DPH)
31.-50. Balíček Nika (hodnota 5,- € s DPH)
4.2

Výhra je nepeňažná a je predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, v znení
neskorších predpisov. Nepeňažné ceny alebo výhry zdaňuje fyzická osoba cez daňové priznanie k dani z príjmov
podané za príslušné zdaňovacie obdobie. Nepeňažné ceny alebo výhry sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote
neprevyšujúcej 350,- EUR za cenu alebo výhru.

4.3

Usporiadateľ v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov oznamuje
hodnotu výhry tak ako je uvedená v bode 4.1.

5.
5.1

SPÔSOB VÝBERU VÝHERCU
Usporiadateľ náhodným žrebovaním vyberie z účastníkov tomboly 1 (jedného) výhercu pre každú výhru. Žrebovanie
bude verejné (tj. prostredníctvom žrebovania usporiadateľa) a uskutoční sa dňa 28.04.2019 o ....... hodine. Výhercom
tomboly sa súťažiaci môže stať v priebehu súťaže aj viac krát.

6.
6.1

OZNÁMENIE O VÝHRE A DISTRIBÚCIA VÝHRY, ZÁNIK NÁROKU NA VÝHRU
Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom priamo na mieste konania podujatia a zároveň bude požiadaný o
preukázanie výherného tombolového lístka, na základe ktorého mu bude výhra odovzdaná.
Vylosovaný výherca bude vyhlásený moderátorom, pričom ho maximálne 3x vyzve na prevzatie výhry. Ak sa účastník
ani po tretej výzve pre cenu nedostaví, jeho výhra pripadne ďalšiemu vyžrebovanému v poradí tj, náhradnému
výhercovi.

6.3

Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, poskytne po oznámení s výhrou na
požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v tombole, v opačnom prípade mu
zaniká nárok na výhru bez akejkoľvek náhrady a usporiadateľom môže byť stanovený náhradný výherca.

6.6

Výherca nie je povinný výhru prijať.

6.7

Výhru v tombole nie je možné vymáhať súdnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Nárok na výhru v tombole
nie je možné previesť na inú osobu.

6.8

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom.

6.9

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry.

6.10. Reklamácie sa na predmet výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.
7.
7.1

VYLÚČENIE Z ÚČASTI V TOMBOLE
V prípade porušenia týchto pravidiel tomboly si usporiadateľ vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia
vylúčiť účastníka tomboly zo tomboly.

7.2

Vylúčený bude najmä ten účastník tomboly, ktorý:
a)
akýmkoľvek spôsobom nesplní podmienky účasti v tombole alebo ich poruší;
b)
využíva nepovolené pomôcky alebo nadobúda výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
c)
sa na tombole zúčastní za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým
profesionálnej výhernej služby;

7.3

Pri každom vylúčení z tomboly, bude výhercovi výhra odobratá, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej
alebo dodanej výhry. V prípade vylúčenia účastníka zo tomboly a/alebo v prípade straty nároku/neexistencie nároku
na výhru podľa týchto pravidiel tomboly, usporiadateľ môže určiť náhradného výhercu; primerane sa použijú
ustanovenia bodu 5.1 týchto pravidiel tomboly.

7.3

Akékoľvek rozhodnutie usporiadateľa podľa tohto článku je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

8.
8.1

PREDČASNÉ UKONČENIE TOMBOLY
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť tombolu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a
bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov alebo z právnych
dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh tomboly. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené
správaním účastníka tomboly, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

9.
9.1

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY
Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v tombole s
výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za prípady vyššej
moci.

10.
10.1

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Účasťou v tombole vyjadruje účastník tomboly svoj súhlas s pravidlami tomboly a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

10.2

Výherca berie na vedomie, že zodpovedá za prípadné daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce z výhry, ktoré je
povinný si vysporiadať samostatne.

10.3

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh tomboly sa zasielajú písomne e-mailom na marketing@x-bionicsphere.com
a to najneskôr do 5 kalendárnych dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne alebo oznámené
prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

10.4

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel tomboly neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení
pravidiel tomboly ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré
najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

10.5

Pravidlá tomboly sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá tomboly sú k dispozícii
u usporiadateľa priamo na mieste konania tomboly.
V Šamoríne dňa 26.04.2019
X-BIONIC ® SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134, DIČ: 2023504054, IČ DPH:
SK2023504054, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10684/T

