
 

Štatút súťaže 
 

„Súťaž o kuchársku knihu The Family Meal: 
Home Cooking with Ferran Adrià“ 

 
(ďalej len Štatút) 

 
 
 

Článok I. 
Definícia pojmov 

 
Na účely Štatútu sa rozumie: 
 
Vyhlasovateľ súťaže je spoločnosť crooce.com – the 
internet company, s.r.o., so sídlom Panenská 24, 811 03 
Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 
číslo 45913/B. 
 
Organizátor súťaže je spoločnosť crooce.com – the internet 
company, s.r.o., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, 
Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 
45913/B. 
 
Súťaž je súťaž organizovaná Organizátorom súťaže na 
webovej lokalite www.willmann.sk 
 
Výhrou v Súťaži je kuchárska kniha The Family Meal: Home 
Cooking with Ferran Adrià. Obvyklá cena Výhry je 32,62 
EUR vrátane DPH v zákonnej sadzbe. 
 
 
 

Článok II. 
Účel Štatútu a Súťaže 

 
1. Účelom Štatútu je záväzne upraviť podmienky a 

pravidlá Súťaže. 
 

2. Účelom Súťaže je marketingová podpora a propagácia 
webovej lokality www.willmann.sk.  

 
3. Súťaž sa uskutočňuje v období od 1.7.2017 – 

14.7.2017 (ďalej len Obdobie trvania súťaže). 
 
 
 

Článok III. 
Osoby oprávnené sa zúčastniť Súťaže 

 
1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. 

 
2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s 

trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá 
dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, 
splní podmienky účasti v Súťaži a bude sa riadiť 
pravidlami Súťaže podľa Štatútu (ďalej len Účastník 
súťaže). 

 
3. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby uvedené v článku 

VI. ods. 1 Štatútu. 
 
 
 

Článok IV. 
Podmienky účasti v Súťaži a jej priebeh 

 
1. Účastník súťaže sa do Súťaže počas Obdobia trvania 

súťaže zapája pravdivým a úplným vyplnením 
anketového formulára, umiestneného na webovej 
lokalite www.willmann.sk, pozostávajúceho z jednej 
alebo viac anketových otázok a zároveň uvedie 
základné identifikačné údaje o svojej osobe v rozsahu: 
meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty. 

 
2. Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je poskytnutie 

súhlasu so spracovaním osobných údajov na účel jej 
konania Organizátorovi súťaže. 

 
3. Účastník súťaže môže, na základe svojho slobodného 

rozhodnutia, spoločne s poskytnutím súhlasu podľa 
predchádzajúceho bodu, poskytnúť dodatočný súhlas 
s odosielaním upozornení o nových článkoch na 
webovej lokalite www.willmann.sk formou správ 
elektronickej pošty tzv. newsletterov Vyhlasovateľovi 

súťaže. V takomto prípade Účastník súťaže zároveň 
udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov aj na tento účel. Poskytnutie súhlasu s 
odosielaním newsletterov nie je podmienkou zapojenia 
sa do Súťaže. 

 
4. Každý Účastník súťaže sa môže do Súťaže zapojiť iba 

jeden krát. 
 

5. Do žrebovania o Výhru bude zaradený každý Účastník 
súťaže, ktorý sa do Súťaže zapojí v súlade so Štatútom. 

 
6. Výherca bude vyžrebovaný špecializovaným softvérom 

na neverejnom žrebovaní pod dohľadom na tento účel 
povereného zamestnanca Organizátora súťaže. 

 
7. Žrebovanie sa uskutoční v lehote 7 kalendárnych dní 

odo dňa nasledujúceho po poslednom dni Obdobia 
trvania súťaže.  

 
 
 

Článok V. 
Výhra a spôsob jej odovzdania 

 
1. Výherca bude informovaný prostredníctvom správy 

elektronickej pošty v lehote 7 kalendárnych dní odo 
dňa nasledujúceho po dni žrebovania. 

 
2. Odovzdanie Výhry výhercovi sa uskutoční v priestoroch 

kníhkupectva Eurobooks (Jesenského 5-9, 811 01 
Bratislava, Slovenská republika) počas bežných 
otváracích hodín a v termíne podľa dohovoru s 
výhercom (ďalej len Miesto odovzdania výhry), nie však 
neskôr než 14 kalendárnych dní odo dňa 
nasledujúceho po dni žrebovania. 

 
3. V prípadoch hodných osobitého zreteľa, môže 

Organizátor súťaže Výhru na základe svojho uváženia 
odovzdať iným spôsobom (napr. odoslaním kuriérskou 
službou). V prípade ak tak urobí z dôvodov nie na 
strane výhercu, znáša Organizátor súťaže všetky 
náklady s tým spojené. 

 
4. Výherca, ktorý Výhru odmietne alebo zásielku 

obsahujúcu Výhru neprevezme, stráca nárok na Výhru 
a Výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa súťaže bez 
toho, aby výhercovi vznikol akýkoľvek nárok voči 
Vyhlasovateľovi súťaže alebo Organizátorovi súťaže. 

 
5. Na Výhru nemá Účastník súťaže právny nárok a nie je 

možné ju vymáhať súdnou cestou. 
 

6. Výsledky Súťaže sú konečné. Na základe udeleného 
súhlasu so Štatútom Účastník súťaže berie na vedomie, 
že nemôže požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo 
vo väčšom rozsahu. Účastník súťaže súhlasí s tým, že 
Výhru nie je možné vymeniť za inú výhru ani požadovať 
vydanie inej výhry, ako je Výhra uvedená v Štatúte. 

 
 
 

Článok VI. 
Osobité ustanovenia 

 
1. Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci 

Organizátora súťaže a im blízke osoby v zmysle 
ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti 
na Súťaži vylúčení. 

 
2. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je zamestnancom 

Vyhlasovateľa súťaže, zamestnancom Organizátora 
súťaže alebo im blízkou osobou, nárok tejto osoby na 
Výhru nevzniká. V takomto prípade Výhra prepadá v 
prospech Vyhlasovateľa súťaže. 

 
3. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia 

alebo iného nekalého konania súvisiaceho s konaním 
Súťaže si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo Súťaž 
ukončiť alebo pozastaviť, jednostranne zmeniť 
podmienky Súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané 
výhercovi za neplatné alebo bez oznámenia a 
akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na Súťaži tým 
Účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú Súťaže v 
rozpore s dobrými mravmi, v rozpore so Štatútom 
alebo v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej 
republiky. 

 

4. Vyhlasovateľ súťaže a Organizátor súťaže nezodpovedá 
za prípadné nedoručenie oznámenia o výhre výhercovi 
z dôvodu nesprávneho vyplnenia základných 
identifikačných údajov v anketovom formulári 
Výhercom. Vyhlasovateľ súťaže ani Organizátor súťaže 
nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré nemôže 
byť výhercovi doručené oznámenie o výhre alebo Výhra 
odovzdaná, s výnimkou dôvodov na strane 
Vyhlasovateľa súťaže alebo Organizátora súťaže. 

 
5. Výhry presahujúce sumu stanovenú platnou 

legislatívou Slovenskej republiky sú predmetom dane z 
príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na 
verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom 
znení, pričom Vyhlasovateľ súťaže ani Organizátor 
súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. 
odvodovej povinnosti výhercu, ak príslušný všeobecne 
záväzný právny predpis neustanovuje inak. 

 
6. Vyhlasovateľ súťaže ani Organizátor súťaže nehradí 

Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou v Súťaži. 

 
7. Účasťou v Súťaži Účastník súťaže súhlasí s pravidlami 

tejto súťaže, Štatútom a s tým, že Vyhlasovateľ súťaže 
a Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť meno a 
priezvisko, podobizeň, resp. iné informácie o 
výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto 
použiť na reklamné a propagačné účely Vyhlasovateľa 
súťaže, a to bez nároku výhercu Súťaže na akúkoľvek 
odmenu. 

 
8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

podmienky, resp. pravidlá Súťaže kedykoľvek bez 
predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú 
zmenu podmienok, resp. pravidiel zverejní na webovej 
lokalite www.willmann.sk 

 
 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Štatút je zverejnený na webovej lokalite 

www.willmann.sk a uložený u Vyhlasovateľa súťaže. 
 
 
 
 
 

V Bratislave dňa 28.6.2017, 
crooce.com – the internet company, s.r.o. 

 


