ŠTATÚT SÚŤAŽE S DETSKOU ŽELEZNIČKOU
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností
potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
1. Organizátor Súťaže (ďalej len „YDEA FACTORY“)
Obchodné meno: YDEA FACTORY, s.r.o.
Sídlo: Hálova 15, 851 01 Bratislava
IČO: 51922118
DIČ: 21208395655
IČ DPH: SK21208395655
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 131403/B
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 6. júna 2019 do 9. júna 2019. V tomto termíne je možné
prihlásiť sa do súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba s platným Facbookovým účtom a platným OP.
V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je držiteľom OP, výhru musí prebrať so
súhlasom svojho zákonného zástupcu.
Súťaže sa nemôže zúčastniť žiadna osoba z organizačného štábu podujatia LEPORELO
a majiteľ či zamestnanec Detskej železničky.
4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže do komentára pod
odkaz súťaže napísal odpoveď na otázku: V ktorom slovenskom meste kedysi premávala
podobná železnička? (Správna odpoveď – Prešov), označil osobu, s ktorou na festival
LEPORELO príde, dal LIKE na príspevok o súťaži na FB profile LEPORELO.
5. Výhra
Výhrou v súťaži sú 2 rodinné vstupy na jazdu Detskou železničkou. (Rodinný vstup = 2 rodičia
a ľubovoľný počet vlastných detí).
6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže vyžrebuje organizátor spomedzi platne
prihlásených účastníkov dvoch (2) výhercov. Spôsob žrebovania: Žrebovanie prebehne
prostredníctvom náhodného výberu pomocou videoaplikácie, ktorá jasne označí víťaza.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v samostatnom príspevku na FB profile
LEPORELO s označením výhercov. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom
prostredníctvom FB súkromnej správy, prípadne na iných ním uvedených kontaktoch. Ak
víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať,
stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca si svoju výhru môže osobne prevziať na podujatí LEPORELO v dňoch 29.-30. Jún
2019 v Košiciach. V prípade, že sa na podujatie nebude môcť dostaviť, môže poveriť inú
osobu prevzatím výhry, ktorá sa do areálu dostane na platnú vstupenku zakúpenou v sieti
Ticketportal, ktorá je prenosná.
8. Ochrana osobných údajov
Súťažiaci berie na vedomie, že vstúpením do súťaže organizovanej za účelom propagácie
podujatia LEPORELO budú jeho osobné údaje použité za účelom kontaktovania v prípade
výhry, a to prostredníctvom označenia jeho FB profilu v príspevku, v ktorom sa súťaž
vyhodnotí.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti
Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak
spojená.
V Bratislave, dňa 27.mája 2019

