Štatút súťaže
„Súťaž s Nacomi“
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Súťaž s Nacomi“, účelom ktorej je
propagácia produktov organizátora súťaže.
Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmto oficiálnym štatútom a pravidlami, ktoré popisujú práva a
povinnosti jej účastníkov. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj SÚHLAS
riadiť sa týmto oficiálnym štatútom a pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca
plne nesúhlasí s týmto štatútom a pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

1. Všeobecné ustanovenia
Účasťou v súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek
podmienkou alebo bodov v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v
prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní organizátor na svojej
webovej stránke www.nacomi.sk.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercovi v súvislosti s prijatou
výhrou.

2. Usporiadateľ súťaže
Zadávateľ a organizátor súťaže je Ing. Jozef Matej, Ladožská 2, 04 012Košice, IČO: 44365853

3. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v termíne od 1.7.2018 do 31.8.2018 na území Slovenskej republiky (ďalej „doba
trvania súťaže a miesto trvania súťaže").

4. Podmienky účasti v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky s vekom 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťaže sa
nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci organizátora súťaže a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské
subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže
za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na
súťaži.
Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže
automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na
súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

5. Pravidlá súťaže
Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý počas doby trvania súťaže:
1. Kúpi minimálne dva ktorékoľvek produkty značky Nacomi.
2. Zaregistruje sa na www.nacomi.sk cez kontaktný formulár. Nákupy realizované priamo
prostredníctvom e-shopu www.nacomi.sk, ktoré splnia podmienky uvedené v tomto štatúte
sú zaradené do súťaže automaticky. V tomto prípade nie je potrebná registrácia cez
kontaktný formulár.

Jeden súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť viackrát, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v týchto
pravidlách.

6. Výhry
Hlavnou a jedinou výhrou je víkendový pobyt pre dve osoby s polpenziou v Penzióne***Horec
v Jánskej doline.
Výherca získa voucher, ktorým si u prevádzkovateľa penziónu Horec uplatní svoj nárok na výhru.
Termín pobytu a bližšie podrobnosti víkendového pobytu si výherca dohodne priamo
s prevádzkovateľom penziónu sám.
Vyžrebovanie výhercu s pomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži
v zmysle štatútu bude prebiehať najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia súťaže.
Vyžrebovaný výherca bude o výhre ceny kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom, a to do 3
pracovných dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Zároveň bude meno výhercu k nahliadnutiu na
stránke www.nacomi.sk a ďalších sociálnych sieťach, ktoré organizátor súťaže používa na propagáciu.
Podmienkou odovzdania výhry vyžrebovanému výhercovi je predloženie pokladničného
dokladu/faktúry za zrealizovaný nákup minimálne dvoch produktov Nacomi počas doby trvania
súťaže.
Voucher bude zaslaný výhercovi doporučenou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
V prípade zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude výhra odovzdaná.
V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca
nesplní ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech organizátora
súťaže. Cena prepadne v prospech organizátora súťaže aj v prípade neprevzatia doporučenej zásielky
v odbernej lehote, 18 kalendárnych dní, stanovenej v Poštových podmienkach Slovenskej pošty, a.s.
Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhry.

7. Informácia o daniach
V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná
výhra v hodnote nad 350, 00 € podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky
zdaneniu a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení v platnom znení. Daň a odvod je na svoje náklady povinný zaplatiť výherca.

8. Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži súťažiaci vyslovuje súhlas so štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa pravidlá
dodržiavať.
Ďalej berie na vedomie, že účasťou v súťaži udeľuje súhlas s tým, aby organizátor použil jeho
poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, mail, telefónne číslo) na to, aby ho bolo možné
jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú
počas trvania spotrebiteľskej súťaže „Súťaž s Nacomi“ a následne jej vyhodnotenia. Po ukončení
súťaže budú všetky osobné údaje účastníkov súťaže vymazané.
Osobné údaje súťažiacich, ktorí realizovali nákup prostredníctvom e-shopu www.nacomi.sk boli
okrem účelov tejto súťaže použité za účelom doručenia objednaného tovaru a po ukončení súťaže
nebudú použité na žiadne iné účely, pokiaľ s tým súťažiaci súhlasí/nesúhlasí a svoj súhlas/nesúhlas
vyjadril začiarknutím/nezačiarknutím check boxov na www.nacomi.sk upozorňujúcich na uvedené.

V Košiciach, dňa 1.7.2018
Ing. Jozef Matej
Prírodná kozmetika Nacomi

