Štatút hlasovacej súťaže
„Poklady Slovenska“
2018
Preambula
Štatút hlasovacej súťaže „Poklady Slovenska“ (ďalej len štatút) je jediným záväzným dokumentom,
ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
I. Vyhlasovateľ súťaže
Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IČO: 30856043
Zapísaná v Registri nadácií Ministerstva vnútra SR
Registračné číslo: 203/Na-2002/741
(ďalej len „Nadácia VÚB“ alebo „vyhlasovateľ“)
II. Cieľ súťaže
Nadácia VÚB vyhlasuje hlasovaciu súťaž „Poklady Slovenska“ (ďalej len súťaž) podľa tohto štatútu
s cieľom poskytnúť finančné prostriedky na obnovu pamiatky, ktorá získa v súťaži najviac hlasov.
III. Čas konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 12.02.2018, 00:00 hod. do 25.02.2018, 23:59 hod.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá ku dňu spustenia súťaže v zmysle článku III. dovŕšila
vek min. 18 rokov.
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IV. Pravidlá súťaže
1. Hlasovanie
Do hlasovania za obnovu pamiatky sa môžu účastníci zapojiť výlučne prostredníctvom internetovej stránky
www.nadaciavub.sk/poklady. Stránku spravuje VÚB, a.s. Účastník môže hlasovať práve raz z jedného
slovenského mobilného telefónneho čísla. Na zadané mobilné telefónne číslo bude bezplatne zaslaný
verifikačný kód, ktorým účastník potvrdí platnosť hlasu. Hlasy, ktoré nie sú overené verifikačným kódom,
nebudú do hlasovania započítavané. Verifikačný kód je zaslaný na mobilné telefónne číslo práve raz a má
obmedzenú platnosť.
2. Výherca súťaže a odovzdanie výhry
Počet hlasov zaslaných prostredníctvom internetu na stránke www.nadaciavub.sk/poklady vyhodnocuje
softvérový program, ktorý sčíta hlasy pre jednotlivé pamiatky a určí poradie pamiatok. Pamiatka s najvyšším
počtom hlasov získa od Nadácie VÚB finančné prostriedky na svoju obnovu. Finančné prostriedky Nadácia
VÚB pridelí formou grantu majiteľovi/správcovi pamiatky najneskôr do 31.03.2018.
3. Oboznamovanie s výsledkami súťaže
Majiteľ víťaznej pamiatky bude o výhre informovaný písomne zo strany Nadácie VÚB, a to najneskôr do 15
kalendárnych dní odo dňa ukončenia hlasovania a oficiálnom schválení výsledkov Správnou radou Nadácie
VÚB.
Výsledky
hlasovania
budú
zverejnené
na
stránke
www.nadaciavub.sk/poklady.
V. Súhlas so zverejnením
Majiteľ/správca víťaznej pamiatky udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas na vyhotovenie a použitie
obrazových snímok, zvukovo-obrazových záznamov a zverejnenie názvu, ktoré budú vyhotovené a/alebo
použité v súvislosti s výhrou v súťaži vyhlasovateľom, osobami, ktorým bola platne udelená sublicencia
alebo nimi poverenými osobami, pričom použitím podľa tohto udeleného súhlasu sa rozumie akékoľvek
použitie v súvislosti so súťažou všetkými obvyklými spôsobmi známymi v čase vyhlásenia súťaže, najmä
zverejnenie prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov v súvislosti s výhrou v súťaži, ako aj
na iné nakladanie iným vhodným spôsobom a na ich ďalšie použitie. Majiteľ víťaznej pamiatky udeľuje
vyhlasovateľovi súťaže súhlas bezodplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, množstvového a územného
obmedzenia.
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VI. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút:
Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento štatút, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ
špecifikovaný v článku II. štatútu, alebo by mu preukázateľne hrozila škoda.
Právo vyhlasovateľa odvolať súťaž:
Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ v dôsledku ďalšieho
pokračovania súťaže nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II štatútu, alebo by mu preukázateľne
hrozila škoda.
Spôsob zmeny štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže:
Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene
alebo odvolaní oboznámením na internetovej adrese www.nadaciavub.sk/poklady.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na internetovej
adrese www.nadaciavub.sk/poklady.
2. Počas konania súťaže je zo strany vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov
účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.
3. Na výhru z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
4. V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťažnej hry alebo nejasností týkajúcich sa výkladu
tohto štatútu, vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú
opravu rozporov a nejasností v štatúte.
5. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa
jednotliví účastníci a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
7. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese www.nadaciavub.sk/poklady.

V Bratislave, dňa 12.02.2018

3/3
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Tel.: +421 949 428 239
E-mail: info@vubnadacia.sk, www.nadaciavub.sk

Nadácia VÚB
Register nadácií: Ministerstvo vnútra SR
Registračné číslo: 203/Na – 2002/741
IČO: 30856043, Číslo účtu: 5554555/0200

