
 

 

 
 

PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE „VALENTÍNSKA HRA" 

NA WWW.RANDEAKOZFILMU.SK 

s obchodnou spoločnosťou Cinema City Slovakia, s.r.o 

 

 

I.                                                                       Organizátor a účel Súťaže 

1.   Organizátorom marketingovej súťaže s názvom „Valentínska hra" (ďalej jen „Súťaž") je obchodná spoločnosť 

Cinema City Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava 5, Einsteinova 20, PSČ: 851 01, Slovenská republika, IČO: 44 

066 490, IČ DPH: SK2022566953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 51391/B (ďalej len „Organizátor"). 

2.    Organizátor usporiadal Súťaž ako marketingovú a propagačnú kampaň, za účelom podpory predaja tovaru a služieb 

Organizátora a jeho obchodných partnerov, na ktorú sa nevzťahujú podmienky hazardných hier podľa zákona číslo 

171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, za účelom podpory predaja služieb vo všetkých 

prevádzkach Organizátora. V Súťaži rozhoduje o výhercovi vopred stanovené poradie Účastníkov Súťaže. 

3.    Organizátor vydáva tieto pravidlá Súťaže, ktoré upravujú záväzne jej podmienky (ďalej len „Pravidlá"). Účasťou v 

súťaži prejavuje Účastník súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

 

II.                                                                     Trvanie a pôsobnosť Súťaže 

1. Súťaž sa začína dňa 03.02.2023 a končí dňa 19.02.2023, t.j. dňa 19.02.2023 o 23:59 hod. 

2. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek bez udania dôvodov predčasne ukončiť. Účastník Súťaže nemá 

v takom prípade právo požadovať od Organizátora akúkoľvek náhradu jemu  vzniknutých nákladov v súvislosti s 

účasťou v Súťaži alebo požadovať vydanie výhry, ktorá mu nebola Organizátorom záväzne potvrdená. 

3. Súťaž bude prebiehať na webových stránkach www.randeakozfilmu.sk, ktoré prevádzkuje Organizátor na území 

Slovenskej republiky v dobe trvania Súťaže. 

 

III.                                                                      Podmienky účasti v Súťaži 

1. Súťaž  je  určená  užívateľom  internetu, ktorí navštívia webové stránky Organizátora. Súťaže sa môže zúčastniť 

každá fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike bez obmedzenia veku, alebo štátnej príslušnosti, 

ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). 

2. Podmienkami účasti Účastníka v Súťaži sú: 

- Účasť a plnohodnotná registrácia v Súťaži prostredníctvom online formulára na webových stránkach 

www.randeakozfilmu.sk. 

- Minimálny vek účastníka musí byť 16 rokov; 

- Súhlas Účastníka s podmienkami Súťaže a zaslaním výhry v Súťaži prostredníctvom e - mailovej správy/ 

SMS správy. 

 

 

 



 

 

 

IV.                                                                       Mechanizmus Súťaže 

Mechanizmus Súťaže je nasledovný: 

a. Pre zapojenie sa Účastníka do Súťaže, je Účastník povinný vykonať plnohodnotnú t.j. úplnú 

registráciu v Súťaži. 

b. Pri prvom prihlásení do súťažnej aplikácie potvrdí Účastník Súťaže že súhlasí s tým, aby 

vyhlasovateľ a prevádzkovateľovi Súťaže, spracoval informácie, ktoré má Účastník Súťaže 

uvedené vo svojom Facebookovom 

profile  (v prípade  registrácie  účastníka  prostredníctvom sociálnej  siete 

a) Facebook) alebo ktoré účastník vyplní do on-line formulára, predovšetkým však meno, priezvisko, 

vek, e-mailovú adresu, na ktorú v prípade výhry dostane polovicu výherného kódu a emailovú adresu 

svojho partnera, ktorého do Súťaže pozýva. 

b) Účastník Súťaže súhlasí, že mu budú odoslané servisné informácie na uvedenú e-mailovú adresu. 

c) Vo verzii hry pre zadaných, účastník súhlasí a berie na vedomie to, že servisný e-mail bude zaslaný jeho/jej 

partnerovi. 

 

1. Súťaž ponúka dve mechaniky hry – Singles verziu (pre nezadaných) a Couples verziu (pre páry) 

a) Singles/ “NEZADANÝ“ verzia spočíva v úlohe – v zodpovedaní desiatich otázok a následnom nájdení 

partnera v zoznamke. Súťažná úloha bude považovaná za splnenú, v prípade že Účastník a aj jeho vybraný 

partner potvrdí rande stlačením tlačidla „Potvrdiť rande“ v súťážnej aplikácii. Podľa percentuálnej zhody, 

ktorá je vypočítaná na základe zhodných odpovedí v Súťaži, bude obom Účastníkom zaslaná e-mailom, ktorý 

uviedli pri registrácii do Súťaže, polovica kódu odmeny. Spojením kódov vznikne unikátny kód, ktorý bude 

po predložení pri pokladni alebo bare s občerstvením ktoréhokoľvek z multikín prevádzkovaných 

Organizátorom, vymenený za Výhru. 

b) Couple/ “ZADANÝ“ verzia Súťaže spočíva v úlohe pre dvojicu (partnerský pár) – prvý z dvojice zodpovedá 

desať otázok, ktoré sa týkajú jeho záujmov v oblasti filmov a návštevy kina a následne uvedie mail svojho 

partnera. Ten bude následne prostredníctvom odkazu prizvaný do Súťaže. Po úspešne dokončenej registrácii 

v Súťaži, zodpovie desať otázok ohľadom partnera, ktorý mu žiadosť poslal. Podľa percentuálnej vzájomnej 

zhody, ktorá je vypočítaná na základe zhodných odpovedí v Súťaži, bude obom zaslaná e-mailom, ktorý 

uviedli pri registrácii do Súťaže, polovica kódu odmeny. Spojením týchto kódov vznikne unikátny kód, ktorý 

bude po predložení pri pokladni alebo baru s občerstvením niektorého z multikín prevádzkových. 

c) Výhry budú vybrané podľa percentuálnej zhody páru, ktorá vyplynie z počtu zhodných odpovedí v Súťaži. 

(Tabuľka je platná od 7.2.2020). 

 

 

 

 



 

 

 

Hra pre zadaných  

 

 

Hra pre singles  

 

 

 

 

a) Organizátor nezodpovedá za nesprávne uvedenie e-mailovej 

adresy/telefónneho čísla Účastníkom (Výhercom) a za prípadné následné 

neobdržanie správy o Výhre. Organizátor nie je zodpovedný za prípadné 

presmerovanie správy o Výhre do zložky SPAM v e-mailovej schránke 

Účastníka. Výhercovi v takom prípade nevznikne právo na predlženie platnosti 

využitia alebo vyzdvihnutia Výhry alebo právo na jej náhradu. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHODA VÝHRA Poznámka 

99-100% 70% zľava na DUET MENU Platnosť do 28.2.2023 

50-98% 50% zľava na DUET MENU Platnosť do 28.2.2023 

0-49% 25% zľava na DUET MENU Platnosť do 28.2.2023 

ZHODA VÝHRA Poznámka 

99-100% 1+1 2D vstupenka zadarmo Platnosť do 28.2.2023 

79-98% 70% zľava na DUET MENU Platnosť do 28.2.2023 

50-74% 50% zľava na DUET MENU Platnosť do 28.2.2023 

0-49% 25% zľava na DUET MENU Platnosť do 28.2.2023 



 

 

   V.                                                 Výhry 

1. Výhry v Súťaži (ďalej len „Výhry“) sú nasledujúce: 

 

Hra pre zadaných 

ZHODA VÝHRA Počet ks 

100% 70% zľava na DUET MENU 1500 

50-99% 50% zľava na DUET MENU 1500 

 

 

 

Hra pre singles 

ZHODA VÝHRA  

100% 1+1 2D vstupenka zadarmo 200 

75-99% 70% zľava na DUET MENU 1000 

50-74% 50% zľava na DUET MENU 1000 

0-49% 25% zľava na DUET MENU 1000 

 

2. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť konkrétnu Výhru inou vecou obdobného 

typu a hodnoty. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo vymeniť konkrétnu výhru za inú alebo celkovo 

zrušiť typ výhry, v prípade vyčerpania zásob niektorého typu výhry. 

 

VI. 

Pravidla Súťaže 

1. Tieto Pravidlá Súťaže sú zverejnené na webovej stránke Organizátora 

www.randeakozfilmu.sk. Pravidlá sú taktiež k dispozícii k nahliadnutiu pri 

pokladniach každého z Multikín, prevádzkovaných Organizátorom na území 

Slovenskej republiky. Zoznam multikín je zverejnený na webovej stránke 

Organizátora www.cinemacity.sk. Účastníci Súťaže pri registrácii do Súťaže 

potvrdzujú, že sa s týmito pravidlami riadne oboznámili a rozumejú plne ich 

obsahu a zaväzujú sa nimi v rámci účasti v Súťaži riadiť. 

2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj počas trvania Súťaže, zmeniť 

Pravidlá, vrátane Výhry, či zrušiť samotnú Súťaž bez akejkoľvek náhrady, a to aj 

bez udania dôvodu. Akékoľvek zmeny Pravidiel Súťaže budú v požadovanom 

rozsahu a vhodným spôsobom vopred uverejnené na webových stránkach 

Organizátora a na pokladniach Multikín. Nové Pravidlá nadobúdajú účinnosť 

dňom ich zverejnenia. 

0-49% 25% zľava na DUET MENU 1500 



 

3. V prípade zistenia Organizátora ohľadne konania Účastníka Súťaže, ktoré by bolo  

v rozpore   s Pravidlami  Súťaže,  je  Organizátor   oprávnený   rozhodnúť o strate 

nároku Účastníka na akúkoľvek výhodu vyplývajúcu zo Súťaže, vrátane nároku na 

akúkoľvek Výhru. Organizátor je oprávnený takéhoto účastníka zo Súťaže 

kedykoľvek vylúčiť, bez poskytnutia akejkoľvek náhrady. Organizátor je zároveň 

oprávnený rozhodnúť o neumožnení ďalšej účasti takéhoto účastníka v Súťaži. O 

vylúčení zo Súťaže v zmysle predchádzajúcej vety bude takýto Účastník Súťaže 

informovaný prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy. 

4. Účastník Súťaže berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 845 Občianskeho 

zákonníka, Výhry zo Súťaže nemožno vymáhať súdnou cestou. 

5. Výherca nemá nárok vymáhať vyplatenie hodnoty Výhry vo forme peňažnej 

hotovosti 

      alebo iného alternatívneho plnenia. 

6. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek vecné alebo právne vady Výhry. 

7. Pravidlami neupravené práva a povinnosti Organizátora a Účastníkov súťaže sa 

riadia      právnom poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym 

zákonníkom. 

8. V prípade ak je akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel neplatné alebo sa ním 

stane, Organizátor si vyhradzuje právo ho nahradiť tak, aby sa významovo čo 

najmenej odchýlilo od podvodného ustanovenia a zároveň splňovalo zákonné 

podmienky. 

9. V prípade ak je akékoľvek ustanovenie Pravidiel neplatné alebo osa ním stane, 

neplatnosť časti Pravidiel nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení Pravidiel. 

10. Organizátor má právo zmeniť alebo upraviť tieto Pravidlá, pripadne aj Výhry a to 

bez udania dôvodov s účinnosťou od dňa zverejnenia na internetových stránkach 

Organizátora. 

 

VII. 

Ochrana osobných údajov 

1. Zapojením sa do Súťaže dávajú Účastníci Súťaže súhlas so spracovaním svojich 

osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, 

telefonne číslo a e-mailová adresa, Organizátorovi jako prevádzkovateľovi 

informačného systému a jeho materskej spoločnosti, spoločnosti Cinema City 

International N.V., so sídlom Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holandsko, 

zapísanej v obchnom registri Obchodnej komory Rotterdam, číslo registrácie: 

33260971, a ďalej spoločnosti Cineworld Group Pl, registračné číslo: 05212407, 

so sídlom: 8th Floor Vantage London, Great West Road, Brentford, England, 

England, TW8 9AG, v zmysle zákona č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) 

(ďalej len „Súhlas“). /daje budú v poskytnutom rozsahu spracované výlučne pre 

účely Súťaže, vrátane vedenia databázy viťazov a vyhodnotenia Súťaže v súlade 



 

so Všeobecným nariadením Europskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných 

údajov (EU) č. 2016/679. 

2. Stlačením tlačidla „Súhlasím so zasielaním e-mailov“ Účastník súťaže udeľuje 

Organizátorovi výslovný súhlas so zasielaním e-mailov s marketingovým obsahom 

na e-mailovú adresu uvedenú Úřastníkom. Organizátor pre dané účely vedie 

elektronickú databázu, v zmysle Zásad ochrany osobných údajov Organizátora. 

Účasť v Súťaži nie je podmienená s udelením súhlasu so zasielaním e-mailov 

s marketingovým obsahom. 

3. Osobné údaje Účastníkov Súťaže budú spracované v súlade so Zásadami ochrany 

osobných údajov Organizátora. V prípade otázok alebo v prípade žiadosti, aby 

Organizátor pozmenil alebo opravil akúkoľvek nepresnosť v osobných údajoch, si 

može Účastník Súťaže prečitať Zásady ochrany osobných údajov, dostupné na 

www.cinemacity.sk/statistic/sk/sk/privacy-policy-sk, poprípade si vyžiadať 

ďalšie informácie na emailovej adrese marketing @cinemacity.sk 

 

VIII. 

Kontaktná osoba 

1. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcích sa Súťaže, sú k dispozícii operátori na 

zákazníckom e-maile Organizátora - info @cinemacity.sk 

 

V Bratislave, dňa 1.2.2023 

 

 

 

 

 

 




