Facebook súťaž "JESEŇ S MaKiLe"
Pošlite nám e-mailom na svet@makile.net do 17.9.
fotografiu svojho dieťaťa alebo rodiny spolu
s herečkami z Divadla MaKiLe, Divadla KaSia alebo
Sestričiek Notičiek z PesničkoLa-Landie, alebo
z predstavenia odohraného v Rozprávkovom svete
MaKiLe alebo fotografiu spred budovy
Rozprávkového sveta MaKiLe.
Potom od 18.9. do 30.9. hlasujte za svoju fotografiu
na Facebooku a získajte pre svoje 1 dieťa vstup
ZADARMO na všetky divadlá a divadielka počas celej
divadelnej sezóny 2017/2018.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Facebook súťaž „JESEŇ S MaKiLe“
1.
Usporiadateľ súťaže
1.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Agentúra MaKiLe, s. r. o. , Hrobákova 22, 851 02
Bratislava, IČO: 479 535 43, DIČ: 202 415 9093 (ďalej len „usporiadateľ“).
2.
Trvanie súťaže
2.1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 9. 9. 2017 (vrátane) do 30. 9. 2017
do 23:59 hod.
3.
Účastníci súťaže
3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania Slovenskej republiky, okrem zamestnancov
usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov usporiadateľa v zmysle § 116 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
4.
Pravidlá súťaže
4.1. Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto v termíne od 9. 9. 2017 do 17. 9. 2017 do 23:59 hod.
pošle usporiadateľovi fotografiu svojho dieťaťa alebo rodiny spolu s herečkami z Divadla
MaKiLe, Divadla KaSia alebo Sestričiek Notičiek z PesničkoLa-Landie, alebo z predstavení
odohraných v Rozprávkovom svete MaKiLe alebo fotografiu svojho dieťaťa alebo rodiny pred
budovou Rozprávkového svet MaKiLe na Topoľčianskej 20/22 v Bratislave (ďalej „Rozprávkový
svet MaKiLe“).
4.2. Fotografie spolu s krstným menom a priezviskom dieťaťa súťažiaceho, e-mailom
a kontaktným telefónnym číslom treba posielať elektronicky na e-mail svet@makile.net a do
predmetu e-mailu napísať „SÚŤAŽ JESEŃ“.
4.3. V termíne od 18. 9. 2017 do 30. 9. 2017 do 23:59 bude zverejnený fotoalbum všetkých
zaslaných fotografií na sociálnej sieti Facebook a vyhlásené hlasovanie o najlepšiu fotografiu.
4.4. Hlasovanie bude prebiehať formou hlasovacieho mechanizmu sociálnej siete Facebook „páči
sa mi“ alebo „super“ k vybranej fotke (ďalej „hlasy“).
4.5. Výhercom sa stáva majiteľ fotky, ktorá získa najvyšší počet hlasov. Žrebovanie výhercu
prebehne dňa 1. 10. 2017 po 15:15 hod. v Rozprávkovom svete MaKiLe.

4.6. Jeden súťažiaci sa počas celého trvania súťaže môže zapojiť len jedenkrát.
5.
Výhry
5.1. Víťaz získa celoročné vstupné na všetky divadlá a divadielka v divadelnej sezóne 2017/2018
(od. 2. 10. 2017 do 31. 6. 2018) odohrané v Rozprávkovom svete MaKiLe pre 1 dieťa (okrem
špeciálnych akcii uvedených v bode 5.2.) v celkovej hodnote 122,10€.
5.2. Vstupné sa nevzťahuje na tieto akcie: premiéry divadiel, MDD, Silvester, Rozprávkové
snívanie.
6.
Odovzdanie výhier
6.1. Usporiadateľ bude kontaktovať výhercu elektronicky e-mailom na adresu uvedenú pri
zapojení sa do súťaže. Ak sa výherca spätne neskontaktuje s usporiadateľom v priebehu
jedného týždňa od odoslania e-mailu usporiadateľom, príslušný výherca stráca nárok na
výhru a na jeho miesto nastupuje majiteľ fotografie s druhým najvyšším počtom hlasov.
6.2. Usporiadateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal
skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si usporiadateľ
vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.
6.3. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne.
6.4. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne
úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo
opatrovníkovi.
7.
Výhry a daň z príjmu
7.1. Výhra zo súťaže je ako iný príjem premetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v
hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 €, ktorá je v súlade s §9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona
o dani z príjmov oslobodená od dane.
7.2. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne
vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom v celej
zákonom stanovenej výške.
8.
Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov
8.1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas so Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Súťažiaci súhlasí, aby usporiadateľ spracoval manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej
techniky osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol pri zapojení sa do súťaže, za účelom zaradenia
do súťaže, určenia výhercov a ich kontaktovania za účelom odovzdania výhry.
8.2. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť poskytnuté fotografie a krstné meno dieťaťa súťažiaceho
na internete na sociálnej sieti Facebook. Pokiaľ nie je uvedené inak, tento súhlas je udelený
na dobu trvania súťaže ako aj na 1 rok po jej ukončení.
9.
Osobitné ustanovenia
9.1. Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe, tým však nie je obmedzené jeho
oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.
9.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť,
odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu pravidiel súťaže usporiadateľ vhodným
spôsobom zverejní na stránke www.svet.makile.net.
9.3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa.

9.4. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom
množstve ako určil usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné či
akékoľvek iné plnenie.
9.5. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej
používaním, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa,
resp. nevyužitím výhry.
9.6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu
neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.
9.7. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení
nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
9.7. Účastníci prehlasujú, že spoločnosť Facebook nemá voči nim žiadne záväzky.
9.8. Usporiadateľ prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani
riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Tieto Pravidlá sú uložené u usporiadateľa súťaže a každý, kto preukáže právny záujem, je
oprávnený do nich nahliadnuť.
10.2. Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na web stránke
www.svet.makile.net.

V Bratislave 8. 9. 2017.

