
Pravidlá súťaže "Halloweenska súťaž" 

I. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže "Halloweenska súťaž" (ďalej len "súťaž") je "Detail - Hair style sro, so 
sídlom Velké Meziříčí, Třebíčska 1678/60, PSČ 594 01, Česká republika, IČ: 29211701, DIČ: 
CZ29211701 (ďalej len" organizátor súťaže ") . 

II. Účasť v súťaži
1. Účastníkom súťaže môžu byť len fyzické osoby, nad 15 rokov veku.
2. Účastníci súťaže musia mať trvalé bydlisko v Českej republike alebo Slovenskej republike. 
Zaslanie výhry do zahraničia nie je možné. 
2. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k 
organizátorovi súťaže. Vylúčené z účasti v súťaži sú tiež osoby blízke osobám uvedeným v 
predchádzajúcej vete, tj. hlavne príbuzní v priamom rade, súrodenci či manželia týchto osôb.
3. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže súhlas na spracovanie osobných 
údajov v priebehu súťaže, a to na účely riadneho zaistenie priebehu súťaže a v rozsahu 
potrebnom na tento účel (meno a priezvisko, adresa, telefón, emailová adresa). Účasťou v súťaži 
účastník zároveň súhlasí s pravidlami súťaže. 

III. Priebeh súťaže
1. Súťaž prebieha od 26. 10. 2018 do 4. 11. 2018 a to výhradne na blogu organizátora súťaže 
http://blog.svetkadernictva.sk/ (ďalej len "blog").
2. Princípom súťaže je odpoveď na 2 otázky (súťažné a tipovacia). Podmienkou pre zaradenie do 
súťaže je odpoveď na obe otázky. Odpoveď je nutné zaslať na email sutaz@svetkadernictva.sk 
najneskôr do 4. 11. 2018 do 23:00. Všetky odpovede zaslané po tomto termíne nebudú do súťaže 
zaradené. Súťažné otázky sú zverejnené na blogu.
3. Výhercom sa stáva účastník, ktorý správne odpovie na súťažnú otázku a zároveň zašle najbližší
tip na tipovaciu otázku.
4. Výherca bude najneskôr do 6. 11. 2018 kontaktovaný emailom.
5. Výhru je možné vyzdvihnúť osobne v sídle organizátora súťaže, poprípade bude zaslaná na 
poštovú adresu (náklady spojené so zaslaním výhry hradí organizátor súťaže).
6. Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo nezareaguje na výherné email do 14 dní, výhra 
pripadá v poradí ďalšiemu účastníkovi súťaže sa správne zodpovedanú súťažné otázkou a 
najbližším tipom. 

IV. Spoločné ustanovenia
1. Výhru v súťaži zaistí organizátor súťaže. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať, nemajú však 
nárok na žiadnu vecnú, finančné ani inú náhradu. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.
2. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním 
systémov a programového vybavenia, ktoré nemajú pôvod v zavinenom rokovaní organizátora 
súťaže.
3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zrušiť 
alebo zmeniť pravidlá súťaže. Je oprávnený rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže 
podľa vlastného uváženia a s konečnou platnosťou.
4. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať pravidlá súťaže aj pokyny jej organizátora.
5. Originál týchto pravidiel je uložený v sídle spoločnosti Detail - Hair style s.r.o. na adrese 
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, Česká republika a na blogu organizátora súťaže.
6. Tieto súťažné podmienky sú účinné od 25. 10. 2018. 


