PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE „VALENTÍNSKA HRA"
NA WWW.RANDEAKOZFILMU.SK
s obchodnou spoločnosťou Cinema City Slovakia, s.r.o

I.
Organizátor a účel Súťaže

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 záväzný 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 01.02.2022 a končí dňa 20.02.2022, t.j. 20.02.2022 o 23:59
hod.I

2.

Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek bez udania dôvodov
predčasne ukonči. 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 ktorej
prevádzkovateľom je na území Slovenskej republiky ku dňu zahájenia Súťaže
Organizátor.

III.
Podmienky účasti v Súťaži
1.

Súťaž je určená užívateľom internetu,
Organizátora

2.

Podmienkami účasti Účastníka v Súťaži sú:

ktorí navštívia webové stránky

v Súťaži

3.

Súťaže sa nie sú oprávnené zúčastni(:
a)
osoby v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vztahu
k Organizátorovi;
b) osoby priamo sa podieľajúce na činnostiach súvisiacich s organizovaním
Súťaže, najme v súvislosti s prípravou, spracovaním a vyhodnotením Súťaže
a určením výhercov Súťaže; a
c) osoby blízke osobám uvedeným pod písm. a) a b) tohto bodu Pravidiel, podľa
ustanovenia § 116 zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

4.

V prípade preukázania skutočnosti, že výherca je osobou nesplňujúcou
podmienky účasti v Súťaži, najme v zmysle čl. Ill., ods. 3 Pravidiel Súťaže, nevzniká
mu nárok na výhru.
V prípade d6vodných pochybností Organizátora, že Účastník Súťaže koná vo vzťahu
k Súťaži v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky alebo dobrými mravmi, je Organizátor oprávnený Účastníka Súťaže
vylúčil z účasti v Súťaži.

5.

IV.
Mechanizmus Sú(aže

1.

Mechanizmus Súťaže je nasledovný:
a. Pre zapojenie sa Účastníka do Súťaže, je Účastník povinný vykonal
plnohodnotnú t.j. úplnú registráciu v Súťaži.
b. Pri prvom prihlásení do súťažnej aplikácie, Účastník Súťaže potvrdí, 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
Facebook) alebo ktoré účastník vyplní do on-line formulára, predovšetkým
však meno, priezvisko, vek, e-mailovú adresu, na ktorú v prípade výhry

)

Hra pre zadaných
ZHODA
99-100%
50-98%
0-49%

VÝHRA
75% zľava na DUET MENU
50% zľava na DUET MENU
25% zľava na DUET MENU

Poznámka
Platnosť do 28.2.2022
Platnosť do 28.2.2022
Platnosť do 28.2.2022

Hra pre singles
ZHODA
99-100%

VÝHRA
1+1 2D vstupenka zadarmo

Poznámka
Platnosť do 28.2.2022

75-98%
50-74%
0-49%

75% zľava na DUET MENU
50% zľava na DUET MENU
25% zľava na DUET MENU

Platnosť do 28.2.2022
Platnosť do 28.2.2022
Platnosť do 28.2.2022

Hra pre zadaných
ZHODA
VÝHRA
100%
75% zľava na DUET MENU
50-99%
50% zľava na DUET MENU
0-49%
25% zľava na DUET MENU

Počet ks
2000
2000
2000

Hra pre singles
ZHODA
VÝHRA
100%
1+1 2D vstupenka zadarmo
75-99%
75% zľava na DUET MENU
50-74%
50% zľava na DUET MENU
0-49%
25% zľava na DUET MENU

300
1000
1000
1000

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.

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.

3.

Organizátor je oprávnený Účastníka Súťaže vylúčiť, pokiaľ bude preukázané
jeho protiprávne konanie v podobe porušenia článku Ill. ods. 3 Pravidiel Súťaže.
Rovnako je Organizátor oprávnený Účastníka vylúčiť v prípade preukázania konania
Účastníka smerujúceho k manipulácii s výsledkami Súťaže.

4.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj počas trvania Súťaže, zmeniť
Pravidlá. Akékoľvek zmeny Pravidiel Súťaže budú v požadovanom rozsahu a
vhodným spusobom vopred uverejnené na webovej stránke Organizátora a na
pokladniach Multikín.

5.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 845 Občianskeho
zákonníka, Výhry zo Súťaže nemožno vymáhať súdnou cestou.

6.

Výherca nemá nárok vymáhať vyplatenie hodnoty Výhry vo forme peňažnej
hotovosti alebo iného alternatívneho plnenia.

7.

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

8.

Pravidlami neupravené práva a povinnosti Organizátora a Účastníkov súťaže sa
riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym
zákonníkom.

9. 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 p6vodného ustanovenia a zároveň splňovalo zákonné podmienky.
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V Bratislave, dňa 1.2.2022

