
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Veľká letná súťaž s LEONom” 

(ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností 
potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach 
účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno: Stavreallity, s.r.o. 
Sídlo: J. Poničana 13, 841 07 Bratislava 
IČO: 443 58 636 
DIČ: 2022695983   
IČ DPH: SK2022695983 
Zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 54698/B 
 

2. Termín konania súťaže 
Súťaž sa uskutoční v období od 22.6.2019 do 31.8.2019. V tomto termíne je 
možné prihlásiť sa do súťaže. 
 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
Účastníkom súťaže môže byť každý zákazník prevádzok LEON Joy a LEON 
Jungle Park, so sídlom Zuzany Chalupovej 5, 851 07 Bratislava – osoba, 
staršia než 18 rokov, ktorá v období trvania súťaže navštívila prevádzku 
a zakúpila tovar a/alebo služby v hodnote minimálne 3 EUR. Súťaže sa 
nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora a osoby im blízke.  
 

4. Podmienky účasti v súťaži 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník 
súťaže vypísal prihlášku do súťaže, v ktorej uvedie všetky požadované 
informácie, vrátane identifikačných kontaktných údajov a identifikácie čísla 
pokladničného dokladu, ktorý mu bol vydaný v niektorej z prevádzok LEON 
Joy alebo LEON Jungle Park.  
 
Účtenku, na základe ktorej sa oprávnený účastník prihlasuje do súťaže 
oprávnený účastník predloží k nahliadnutiu pri odovzdávaní prihlášky do 
súťaže. Poverený pracovník Organizátora označí účtenku na to určenou 
pečiatkou, ktorou potvrdí, že doklad bol prihlásený do súťaže.  
 
Tento doklad je následne potrebné uchovať a v prípade výhry predložiť spolu 
s dokladom totožnosti pri preberaní výhry. Kontaktné údaje uvedené 
v prihláške musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca spolu 
s účtom z registračnej pokladne preukáže pri preberaní výhry.  
 
Každý súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť opakovane počas celej doby 
trvania súťaže. Každá opakovaná prihláška sa musí viazať k novému dokladu 
z registračnej pokladne. Každý doklad do pokladne je možné prihlásiť do 
súťaže len raz.  
 



Zo súťaže budú automaticky vylúčené všetky prihlášky, ktoré neobsahujú 
kompletne všetky požadované údaje alebo sú vyplnené nečitateľne.  
 

5. Výhra 
Výhrou v súťaži sú:  

• 1x 55" smart TV v hodnote 350 € 

• 1x narodeninová párty v LEONe v hodnote 250 € 

• 3x darčeková poukážka na kurz baby plávania v hodnote 150 € 

• 1x pánske smart hodinky v hodnote 145 € 

• 1x dámske smart hodinky v hodnote 105 € 

• 3x instantný fotoaparát v hodnote 70 € 

• 15x darčeková poukážka na kurzy a lekcie tanca a cvičenia v Move&Dance 
by Natália Glosiková v hodnote 70 € 

• 5x darčeková poukážka na nákup zákuskov, tôrt, pečiva, či zmrzliny v Elezi 
v hodnote 50 € 

• 100x permanentka na 15 vstupov do Jungle parku v hodnote 33 € 

• 10x darčekový balíček exkluzívnej kávy a čajov Darboven v hodnote 30 € 

• 3x kniha 60 dní k novej postave v hodnote 21 € 

• 3x kniiha Detská psychológia v hodnote 21 € 

• 5x dačekový balíček čistiacich prostriedkov v hodnote 20 € 

• 3x kniha Dojčenské recepty v hodnote 20 € 

• 3x ročné predplatné magazínu Mama a ja v hodnote 17 € 

• 10x darčekový balíček Coca-Cola v hodnote 15 € 

• 200x 60 min vstup do trampolínového a ninja parku v hodnote 9,90 € 

• 30x 2x30 min vstup do trampolínového a ninja parku v hodnote 9,80 € 

• 90x 2-hodinových vstupov do Jungle parku v hodnote 7 €  

Hodnota výhier je definovaná v predajných cenách. Výhry v tejto súťaži 
podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor nebude 
zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
 
Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej 
kvalite a cene.   

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný 
spomedzi platne prihlásených účastníkov. Žrebovanie sa uskutoční 
v prevádzke Organizátora najneskôr do 20.9.2019.  
 
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na webovej stránke 
Organizátor www.leoncentrum.sk najneskôr do 30.9.2019.  
 
Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených 
kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní 
a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok a výhra prepadá 
v prospech Organizátora.  
 

http://www.leoncentrum.sk/


7. Spôsob odovzdania výhry 
Výherca si výhru vyzdvihne osobne v prevádzke LEON Joy v termíne, ktorý si 
dohodne s Organizátorom pri oznámení výhry. Pokiaľ si výherca nevyzdvihne 
výhru najneskôr do 14 dní po dohodnutom termíne, výhra prepadá v prospech 
Organizátora.  
 

8. Ochrana osobných údajov 
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník 
súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže 
Organizátorovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich 
osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek 
písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi 
súťaže. 
 
Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže 
a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená v zozname 
výhercov na www.leoncentrum.sk, ako i tieto použiť na reklamné a 
propagačné účely Organizátora súťaže bez nároku na odmenu. 
 

9. Záverečné ustanovenia 
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom Organizátora súťaže 
alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy 
Organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu 
príslušnej výhry. 
 
Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je 
možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať 
ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor 
súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. 
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a 
záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. 
 
Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, 
súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ 
zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút. 
 
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s 
tým, že Organizátor nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na 
Súťaži Organizátorovi takéto záväzky ani nevznikajú.  
 
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

 
V Bratislave, dňa 22.6.2019 

 

Stavreality, s.r.o. 



 


