
 

Pravidlá súťaže o kopačky adidas Predator 
Tieto pravidlá obsahujú úplnú úpravu Súťaže o kopačky adidas Predator prebiehajúcej v Slovenskej             
republike (ďalej len "Súťaž"), a sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej             
súťaže vo vzťahu k súťažiacim. 
 
Výpisy z týchto pravidiel či skrátené pravidlá uvedené v reklamačných a propagačných materiáloch             
majú informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže. 
 
Tieto pravidlá môžu byť kedykoľvek pozmenené formou písomných dodatkov či aktualizácii           
odsúhlasenými usporiadateľom súťaže a to s účinnosťou od okamihu zverejnenia jeho zmeny na             
www.Top4Football.sk 
 
1. Usporiadateľ a Organizátor: Top4football.sk s.r.o. ,Horská 1297/11, 958 06 Partizánske  
2. Doba trvania súťaže: Súťaž prebieha na internete, konkrétne na webových stránkach            
https://top4football.sk/pg/sutaz-o-kopacky-adidas-predator a to v dobe od 09:00 hod. dňa 12.12.2017          
do 23:59:59 dňa 31.12.2017. 
3. Podmienky účasti a priebeh Súťaže: Účastnikom súťaže môže byť plnoletá fyzická osoba s              
doručovanou adresou v Slovenskej republike, ktorá splní všetky podmienky súťaže (ďalej ako            
"účastník" alebo "súťažiaci"). 
 
Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v dobe trvania súťaže  
a) zaregistruje sa do súťaže vyplnením svojej elektronickej adresy, ako aj ďalšie poviné údaje v               
prihlasovacom formulári a 
b) odpovie na súťažnú otázku " V akom roku boli predstavené pvé kopačky adidas Predator?" 
Každý účastník súťaže sa môže zúčastniť raz a vyhrať jednu výhru. 
 
4. VÝHRA: 1 ks kopačiek adidas Predator 18+ FG podľa zvolenej veľkosti 
 
5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s            
pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži súhlasí účastník so zaradením               
všetkých jeho poskytnutých osobných údajov v rámci tejto súťaže (ďalej len údaje) do databázy              
usporiadateľa a s ich následovným spracovaním pre marketingové účely usporiadateľa, tj. ponuka            
výrobkov a služieb, zasielanie informácii a usporadúvaných akciách, ako aj zasielanie obchodných            
oznámení prostredtníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb. Súhlas so           
spracovaním osobných údajov udeľuje účastník dobrovoľne a môže ho ktokoľvek bezplatne na            
adrese správcu odvolať. 
 
6. Ďalsie ustanovenie: V tejto súťaži je možné z jednej e-mailovej adresy podať jednu odpoveď. Pri                
nedodržaní tohto pravidla je organizátor oprávnený vylúčiť účastníka a všetky jeho dovtedy podané             
odpovede a to s okamžitou platnosťou. Usporiadateľ a organizátor súťaže nezodpovedajú za            
doručenie správ či výhier. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť,             
prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Usporiadateľ si taktiež vyhradzuje právo výmeny výhier za               
výhry, ktoré sú odpovedajúcou náhradou. V prípade, že dôjde ku zmenám v podmienkach a              
pravidlách súťaže, toto bude učinené písomne vo forme dodatku a zverejnené na            
www.Top4Football.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamžikom zverejnenia podľa predchádzajúcej         
vety. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia a nesplnenia           
podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Výhry nezískajú súťažiaci, ktorí nesplnia len             
okrajovo alebo čiastočne stanovené podmienky pre získanie výhier. Usporiadateľ týmto nepreberá           
voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany                
usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na            
súťažných webových stránkach môže využívať tzv. cookies a to výlučne za účelom uľahčenia ich              
technického chodu. Správu cookies možno prevádzkovať na všetkých nástrojoch bežných          
prehliadačov. 
 

https://top4football.sk/pg/sutaz-o-kopacky-adidas-predator

