ŠTATÚT SÚŤAŽE

„Dobehnite si pre svoj Garmin“
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: 01.12.2015 – 30. 11. 2016

3.

Účastníci súťaže: Súťaž je určená pre každého poistenca Poisťovne vo veku nad 18 rokov, ktorý pošle na adresu
beh@dovera.sk svoj výsledok z akýchkoľvek bežeckých pretekov v dĺžke nad 2km, konaných v priebehu decembra 2015 až
novembra 2016 a to vo forme vo forme linku na výsledkovú listinu alebo „PrintScreenu“ webstránky s oficiálnymi výsledkami.

4.

Výhra: 8 x symbolická: drobné športové potreby
1 x hlavná: Multišportový športtester Garmin Forerunner 920XT s hrudným pásom v čierno-modrej farebnej verzii.

5.

Miesto žrebovania: Generálne riaditeľstvo Poisťovne, Einsteinova 25, Bratislava.

6.

Podmienky súťaže:

6.1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
6.2. Do súťaže budú zaradení všetci účastníci, ktorí pošlú na adresu beh@dovera.sk svoj výsledok z akýchkoľvek bežeckých
pretekov v dĺžke nad 2km, konaných v priebehu decembra 2015 až novembra 2016 vo forme podľa bodu 3 Štatútu, a sú
zároveň poistencami Poisťovne (ďalej len „Súťažiaci“).
6.3. Každý Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane bez obmedzenia.
6.4. Súťaž ma štyri kolá:
Zimné – pre výsledky poslané od 1.12.2015 do 29.2.2016
Jarné - pre výsledky poslané od 1.3. do 31.5. 2016
Letné - pre výsledky poslané od 1.6. do 31.8.2016
Jesenné - pre výsledky poslané od 1.9. do 30.11. 2016
7.

Ochrana osobných údajov:

7.1. Účasťou v súťaži udeľuje Súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Poisťovni svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,
telefónne číslo a e-mailová adresa súťažiaceho za účelom jeho účasti v súťaži a vyhodnotenia súťaže.
7.2. Súťažiaci tiež svojou účasťou v súťaži udeľuje Poisťovni v prípade výhry svoj súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska
a podobizne na webe doverun.sk, dovera.sk, v časopise Dôvera a v newsletteri Poisťovne.
7.3. Počas súťaže, ako i po jej skončení, je zo strany Poisťovne zabezpečená ochrana osobných údajov Súťažiacich.
8.

Vylúčenie zo súťaže:

8.1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť:
a) zamestnanci Poisťovne;
b) dlžníci, tzn. poistenci Poisťovne, voči ktorým eviduje Poisťovňa dlh na poistnom, a ktorí sú ku dňu začiatku súťaže podľa
bodu 2 štatútu z tohto dôvodu uvedený v Zozname dlžníkov zverejnenom na webovej stránke Poisťovne.
9.

Čas a priebeh žrebovania:

9.1. Žrebovanie výhercov symbolických cien sa uskutoční priebežne v štyroch kolách nasledovne:
Zimné – 3.3.2016
Jarné – 3.6. 2016
Letné – 5.9.2016

Jesenné – 5.12. 2016
V každom kole budú vyžrebovaní dvaja výhercovia symbolických cien.
9.2. Žrebovanie výhercu hlavnej ceny prebehne 12.12.2016, žrebuje sa zo všetkých poslaných časov – aj z tých, ktoré už boli
odmenené symbolickou cenou.
9.3. Výhercovia budú kontaktovaní vždy najneskôr do 5 pracovných dní od žrebovania a to telefonicky alebo e-mailom. V prípade,
že nebude možné výhercu kontaktovať do 5 pracovných dní od žrebovania, nárok na výhru zaniká a žrebuje sa ďalší
výherca.
9.4. Mená všetkých výhercov budú postupne zverejnené na webovej stránke súťaže www.doverun.sk. Výherca hlavnej ceny
súhlasí s prípadnou medializáciou svojej osoby v súvislosti s výhrou, a to formou textu i obrazu.
9.5. Žrebovanie nie je verejné a prebehne na Generálnom riaditeľstve Poisťovne. Žrebuje sa náhodným vyžrebovaním.
10. Záverečné ustanovenia:
10.1. Štatút súťaže je dostupný na webovej stránke www.doverun.sk.
10.2. 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 10.1. tohto štatútu súťaže.
10.3. 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 (napr. pri zlyhaní technického
zabezpečenia vyhodnotenia súťaže a iné).
10.4. Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom
dedičského práva.
10.5. Poisťovni nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
10.6. Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom
znení.
10.7. 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.
10.8. Dátum účinnosti tohto štatútu súťaže je 1. 12. 2015.

