Štatút súťaže
Vodný kvíz
Čo viete o vode?
“ (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“)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
GR
Komenského 50
042 48 Košice

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 15. 3. 2021 do 05.04.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto dovŕšil 18 rokov, teda dospelé osoby, žijúce na území
pôsobnosti VVS, a.s..

4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže odpovedal na všetky otázky v
teste a vyplnil požadované údaje. Test bude zverejnený na web stránke VVS, a.s. vodarne.eu a
https://www.facebook.com/vvskosice. Test bude aj súčasťou Vodárenského newslettera. Bude
obsahovať 10 otázok s tromi možnosťami, z nich je potrebné označiť jednu – správnu. Na zaradenie
do žrebovania o ceny je potrebné odpovedať na všetky otázky správne.
5. Výhra
1. cena: PADUNA cestovný kufor na 4 kolieskach, modrá
2. cena: Bezdrôtová nabíjačka a meteostanica s budíkom vrátane nočného svetla, biela
3. cena: Terracotta menážka a sada na dipy Jamie Oliver

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny pre výhercov podľa vlastného uváženia.
6. Vyhodnotenie
Zo správnych odpovedí budú vyžrebovaní traja výhercovia.
7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Oznámenie o vyžrebovaných výhercoch bude zverejnené na Facebook stránke
https://www.facebook.com/vvskosice, tiež na webe vodarne.eu. Výhercovia tiež budú priamo

kontaktovaní Organizátorom na základe vyplnených osobných údajov. Ak výherca nebude reagovať
na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.
Organizátor v takom prípade vyžrebuje iného výhercu.
8. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak ku vzájomnej dohode
nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
9. Ochrana osobných údajov
Zmluvné strany sa dohodli, že výherca v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť
organizátorovi súťaže svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a
mailovú adresu.
Organizátor súťaže sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v
súlade s platnými právnymi predpismi SR.
10. Záverečné ustanovenia
Účastníci zapojením sa do súťaže a splnením podmienok dávajú organizátorovi súťaže svoj výslovný
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže
(meno, priezvisko, tel kontakt.). Tieto osobné údaje budú spracované výlučne pre realizáciu súťaže a
odovzdanie výhry.

