
1 

 

Pravidlá propagačnej súťaže 
   

„VYHRAJ OUTFIT V HODNOTE 200 EUR!“ 
(ďalej len „pravidlá“) 

 
Termín konania súťaže :  23.08.2021 – 19.09.2021  
Organizátor súťaže :  POLUS, a.s. 
    Vajnorská 100, Bratislava 831 04 
    IČO: 35 906 294 
    IČ DPH: SK2021896107 
 

1. Spoločnosť POLUS, a.s., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 906 
294 ako organizátor súťaže (ďalej v texte len ako „Organizátor“) uvádza a organizuje 
propagačnú súťaž „Vyhraj outfit v hodnote 200 EUR!“ podľa týchto pravidiel (ďalej v texte 
len ako „súťaž“ ) a to s cieľom zvýšiť záujem spotrebiteľov o nákupy v nákupnom centre 
VIVO! Bratislava v Bratislave. 
 

2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na 
území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr dňa 22.08.2021 (deň pred začiatkom konania 
súťaže) dovŕšila 16 rokov.  
 

3. Kampane sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 
pracovnému pomeru k organizátorovi kampane,  a k jeho zmluvným partnerom, ktoré sa 
priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a 
organizovaním kampane, alebo im blízke osoby v zmysle Občianskeho zákonníka.  
 

4. Súťaže sa zúčastní účastník súťaže, ktorý v termíne konania súťaže splní súčasne všetky 
nasledovné podmienky účasti v súťaží: 
 

a) navštívi nákupné centrum VIVO! Bratislava,  
 

b) V období od 23.08.2021 do 19.09.2021 odfotí outfit zložení z oblečenia (produktov) 
z vybraných prevádzok (BBALLTOWN, CROPP, HOUSE) pridá fotografie do stories na sociálne 
platforme INSTAGRAM a označí profil nákupného centra VIVO! Bratislava @vivo_bratislava 

 
c) Profil súťažiaceho na sociálnej platforme INSTAGRAM musí byť verejný – aby bola fotografia 

viditeľná, verejne dostupná  na prípadne prezdieľanie na Instagram profile nákupného 
centra 
 

d) Každý súťažný outfit musí byť celý zložení z oblečenia a doplnkov z jednej vybranej prevádzky 
(BBALLTOWN, CROPP alebo HOUSE).  

 
e) Outfit by mal obsahovať minimálne 2 kusy odevu (napr. topánky, nohavice, tričko) 

a maximálne 5 kusov odevu. 
 

f) Výhru si účastník súťaže vyzdvihne na infopulte v nákupnom centre. 
 
Na účely tejto súťaže platia pre nákupy účastníkov súťaže podľa písm. b)  tohto bodu 
nasledovné osobitné podmienky a obmedzenia: 

 
Na účely tejto súťaže, účastník súťaže môže v jeden (1) kalendárny deň nahrať len dva outfity 
z vybraných prevádzok. 
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5. Účastník súťaže, ktorý splnil všetky podmienky účasti v súťaží podľa bodu 4 týchto pravidiel 
súťaže,  má možnosť získať nákup v hodnote 200 EUR  na nákup outfitu zobrazeného na 
výhernej fotografií vo forme darčekových kariet. 
 
 

6. Počet výhier v súťaži je limitovaný a platí len do vyčerpania zásob.  
 

 
7. Losovanie výhier sa uskutoční v 3 termínoch v čase konania súťaže od 23.08. 2021 do 

19.09.2021 
  
Termíny :  

 

 29. august 2021 po 20:00 hod 

 05.september 2021 po 20:00 hod 

 19.september 2021 po 20:00 hod 
 
 

8. Losovanie prebieha náhodným výberom Marketingovým Managerom nákupného centra 
VIVO! Bratislava. A každý týždeň vyberie 5 výhercov, ktorí vyhrajú preplatenie outfitu 
v hodnote 200 EUR. 
 

9. Výhra bude vydaná účastníkom súťaže podľa tohto bodu v nákupnom centre VIVO! 
Bratislava v priestoroch infopultu počas nasledujúcich 4 pracovných dní na základe dohody 
medzi organizátorom a výhercom. 

10. Každý účastník súťaže, ktorý nesplnil všetky podmienky účasti v súťaží alebo ktorý konal 
v rozpore s týmito pravidlami súťaže bude z súťaže vylúčený. V prípade podozrenia na 
podvodné správanie zo strany účastníka súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo 
takéhoto účastníka z súťaže vylúčiť. 
 

11. Splnením všetkých podmienok účasti v súťaží podľa bodu 4 týchto pravidiel súťaže vyjadruje 
a potvrdzuje účastník súťaže výslovný súhlas s jeho účasťou v súťaží, so získaním odmeny 
v tejto súťaží (výhry spomenuté v bode 5) a s jej prijatím a to všetko podľa týchto pravidiel 
súťaže.  
 

12. Výhru nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani vymieňať za iné nepeňažité plnenie. 
Účastníkom súťaže nevzniká nárok na odmenu v súťaží len samotnou ich účasťou v súťaží 
podľa týchto pravidiel súťaže. Odmeny z tejto súťaže nemožno, podľa ust. § 845 
Občianskeho zákonníka, vymáhať súdnou cestou. 
 

13. Ak účastník súťaže nesplní riadne a včas všetky podmienky účasti v súťaží a riadne a včas 
všetky podmienky na odovzdanie a prevzatie odmeny v súťaží podľa týchto pravidiel súťaže, 
stráca nárok na odmenu a  bude z účasti v súťaží vylúčený. 
 

14. Tieto pravidlá súťaže sú prístupné v priestoroch INFOPULTU nákupného centra VIVO! 
Bratislava a na internetovej stránke www.vivo-bratislava.sk . 
 

15. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť 
tieto pravidlá súťaže a všetky podmienky súťaže v nich obsiahnuté a to vrátane práva ukončiť 
súťaž bez náhrady a to s účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien. Všetky zmeny 
pravidiel súťaže podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti 
spôsobom podľa bodu 14 týchto pravidiel  súťaže. 
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16. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor 
súťaže.  

 
17. Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži 

a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s súťažou 
spojenej.  
 

18. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana 
osobných údajov účastníkov súťaže. 
 

19. Účasť účastníka v súťaží nie je zo strany organizátora súťaže spoplatnená. 
 

20. Ustanovenia týchto pravidiel súťaže, prevádzkovanie, samotný priebeh a ukončenie súťaže 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ v týchto pravidlách 
súťaže nie je výslovne uvedené inak. 

 
21. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyslovuje súhlas s jej podmienkami.  

 
22. Ak sa výhercom stane niektorá z osôb uvedených v bode 3 týchto pravidiel, výhra sa takejto 

osobe neodovzdá a prepadá v prospech organizátora. Ak takáto osoba už výhru prebrala, je 
povinná túto výhru organizátorovi vrátiť bezodkladne na základe písomnej výzvy 
organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.  
 

23. Každá odmena v tejto súťaží je príjmom oslobodeným od dane z príjmov podľa ust. § 9 ods. 2 
písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 

 
V Bratislave, dňa 07.09.2021        
        


