ŠTATÚT SÚŤAŽE

"Bežci v Rajci"
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Obchodné meno: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Sídlo:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO:
35 942 436
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B
(ďalej len „Poisťovňa“ alebo „Vyhlasovateľ“)
2.

Termín súťaže: 10.8.2019

3.

Účastníci súťaže: Súťaž je určená pre každého účastníka podujatia Rajecký maratón 2018 vo veku 18 a viac rokov, ktorý sa
preukáže štartovným číslom a v stánku DÔVERA zdravotná poisťovňa na mieste podujatia vyplní a odovzdá súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov za účelom účasti v súťaži, zverejnenia výhercu a za účelom zasielania informácií pre
bežcov.

4.

Výhry: 3 x komplexná preventívna prehliadka u telovýchovného lekára a kniha Beh ťa zmení
3 x tričko, hrnček a šnúrka na kľúče Slovenského olympijského a športového výboru

5. Podmienky súťaže:
5.1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
5.2. Do súťaže budú zaradení všetci účastníci podujatia Rajecký maratón 2019 vo veku 18 a viac rokov, ktorí sa preukážu
štartovným číslom a v stánku DÔVERA zdravotná poisťovňa na mieste podujatia vyplnia a odovzdajú súhlas so spracovaním
svojich osobných údajov za účelom účasti v súťaži, zverejnenia výhercu a za účelom zasielania informácií pre bežcov (ďalej
len „Súťažiaci“).
5.3. Každý Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz a to do 13,45 hod.
6. Vylúčenie zo súťaže:
6.1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť:
a) zamestnanci Poisťovne;
b) blízke osoby zamestnancov Poisťovne.
7. Miesto, čas a priebeh žrebovania:
7.1. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v stánku DÔVERA zdravotná poisťovňa na Námestí SNP v Rajci o 14,00 hod.
7.2. Výhercovia, ktorí nebudú prítomní na mieste žrebovania budú kontaktovaní najneskôr do 3 pracovných dní od žrebovania a to
telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že nebude možné výhercu kontaktovať do 3 pracovných dní od žrebovania, nárok na
výhru zaniká.
7.3. Mená všetkých výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.doverun.sk a na facebookovej stránke Doverun.sk.
Výhercovia súhlasia s prípadnou medializáciou svojej osoby v súvislosti s výhrou, a to formou textu i obrazu.
7.4. Žrebovanie je verejné a prebehne náhodným vyžrebovaním.
8. Záverečné ustanovenia:
8.1. Štatút súťaže je dostupný na webovej stránke www.doverun.sk.
8.2. Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút súťaže a podmienky v ňom obsiahnuté.
Všetky zmeny štatútu súťaže podľa tohto bodu budú zverejnené v zmysle bodu 8.1. tohto štatútu súťaže.
8.3. Poisťovňa si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo
posunúť termín žrebovania i termín oznámenia výhercov, a to v odôvodnených prípadoch.
8.4. Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom
dedičského práva.
8.5. Poisťovni nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
8.6. Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
8.7. V prípade rozporu tohto štatútu súťaže s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú
aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže. V prípade výkladových problémov štatútu súťaže je záväzným výklad
Poisťovne.
Dátum účinnosti tohto štatútu súťaže je 1. 8. 2019

