
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O VECNÉ CENY 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 
1. Usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže je Domafit s.r.o. Námestie sv. Martina 581/5, 
Lipany 082 71 (ďalej len "Usporiadateľ").  
 
2. Súťažou sa rozumie fanúšikovská súťaž založená na splnení súboru úloh na sociálnej 
sieti Instagram (ďalej len Instagram):  
 
◦ Súťažiaci zverejní na svojom Instagramu fotografiu pred a po- svoju alebo osoby zo svojho 
okolia, seba alebo osobu zo svojho okolia ako športuje, fotografiu pokrmu, ktorý pripravil, 
alebo inú fotografiu súvisiacu so zdravým životným štýlom, chudnutím, či zdravým varením.  
◦ K príspevku uvedie text v ľubovoľnom znení, ktorý bude vyjadrovať, že chudne/športuje, 
alebo varí podľa akozhodit.sk, a vykoná riadne označenie tak, aby sa po kliknutí na 
príspevok zobrazil profil @akozhodit na Instagrame.  
◦ Pod príspevok alebo do komentára pridá tiež haštag #akozhodit. Ten pridá tak, že napíše 
symbol haštagu # a za ním napíše akozhodit.sk spolu. Vyzerá to takto: #akozhodit.sk 
◦ Príspevkom sa rozumie príspevok v tzv, Feede na Instagrame. Do zlosovania bude 
zaradený každý takýto príspevok bez ohľadu na to, či bol zverejnený v Stories alebo vo 
Feede. Čím viac foriem príspevku súťažiaci použije, tým väčšiu šancu na výhru získa - 
toľkokrát bude zaradený do žrebovania.  
◦ Príspevok musí byť verejný, tj. musí byť viditeľný pre kohokoľvek, nielen pre uzavretý okruh 
priateľov.  
◦ Počet príspevkov za obdobie 60 dní nie je obmedzený, do žrebovania však budú zaradené 
iba rozdielne fotografie tzn., že súťažiaci nemôže použiť jednu fotografiu viackrát.  
 
3. Zo všetkých súťažných príspevkov zverejnených podľa pravidiel súťaže počas 60 dní 
vyberie usporiadateľ tri príspevky náhodným výberom. Autori týchto vybraných príspevkov 
sa stávajú v danom období výhercami.  
 
4. Jedná sa o marketingovú súťaž, ktorá nepodlieha zákonu č. 30/2019 Z. z. o hazardných 
hrách.  
 
5. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a Českej republiky na sociálnej sieti 
Instagram od pondelka 11.7.2020 od času zverejnenia do momentu vyčerpania všetkých 
výhier.  
 

II. Súťažiaci  
 
1. Účastníkom súťaže môže byť iba osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej 
republiky a Českej republiky, ktorá je registrovaná na Instagrame, má po celú dobu súťaže 
aktívny svoj účet na Instagramu a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci").  
 
2. Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá použitia siete Instagram.  
 

https://akozhodit.sk/


3. Účasť súťažiaceho v súťaži je založená na splnení úloh, pozri časť I.2.  
 

III. Výhercovia, výhry a spôsob určenia výhercov  
 
1. V súťaži budú raz za 60 dní vyžrebovaný 3 výhercovia, ktorý si budú môcť vybrať jednu z 
dostupných cien zverejnených na stránke akozhodit.sk/sutaz.  
 
2. Ak sa bude vyžrebovaný výherca zhodovať s vybraným výhercom, usporiadateľ bude 
žrebovať znova, kým nevyžrebuje iného výhercu. V jednom súťažnom období (60 dní) môže 
byť vyžrebovaný jeden výherca iba raz. 
 
3. Výhry do súťaže venuje usporiadateľ súťaže.  
 
4. Žrebovanie a výber prebehne vždy do 10. dňa po skončení 60 dňového súťažného 
obdobia.  
 
5. Pokiaľ výherca nesplní všetky pravidlá súťaže, bude vyžrebovaný náhradný výherca.  
 
6. Usporiadateľ výhercu skontaktuje prostredníctvom sociálnej siete Instagram a tiež ho 
zverejní na svojom Instagramovom profile, Facebookovej stránke a Facebookových 
skupinách. V prípade, že výherca neoznámi do 48 hodín svoje meno, priezvisko, 
doručovaciu adresu a názov ceny, ktorú si vybral, jeho nárok na výhru zaniká, a bude 
vyžrebovaný náhradný výherca, pre ktorého platia rovnaké podmienky. Rovnakým 
spôsobom sa bude postupovať do momentu, kým nebude vylosovaný výherca, ktorý splní 
pravidlá súťaže a oznámi potrebné údaje.  
 
7. Pokiaľ nebude v danom období žiadny výherca, nepatrí v danom mesiaci výhra žiadna.  
 
8. Výhra bude výhercovi doručená poštou do 30 dní od oznámenia osobných údajov.  
 
9. Na poskytnutie výhry nie je právny nárok. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou 
ani alternatívne plniť v peniazoch. Výherca taktiež nemá nárok na náhradu nákladov 
spojených s účasťou v súťaži alebo na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa.  
 

IV. Záverečné ustanovenia  
 
1. Usporiadateľ súťaže má právo rozhodnúť o pokračovaní súťaže alebo súťaž aj bez 
uvedenia dôvodov predčasne ukončiť.  
 
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá. Nové znenie pravidiel 
bude účinné od okamihu ich zverejnenia na stránke usporiadateľa.  
  
3. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže, i bez predchádzajúceho upozornenia, 
súťažiaceho, ktorý porušil tieto pravidlá, všeobecne záväzné právne predpisy alebo u 
ktorého má usporiadateľ dôvodné podozrenie na porušenie týchto pravidiel alebo všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  

https://akozhodit.sk/sutaz/


 
4. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani 
spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Instagram. Prevádzkovateľovi Instagramu 
nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne povinnosti ani práva voči súťažiacim a 
spoločnosť Instagram Inc. nemá žiadne záväzky voči účastníkom tejto súťaže.  
 
5. Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje usporiadateľovi podľa nariadenia GDPR a podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"ZOOU") svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých za účelom účasti v 
súťaži, odovzdania výhry či za iným účelom spojeným so súťažou a to na dobu trvania 
súťaže a ďalej na obdobie 6 mesiacov po dátume jej ukončenia s tým, že poskytnutie údajov 
je dobrovoľné. Správcom osobných údajov je podľa ZOOU usporiadateľ. Tento súhlas môže 
súťažiaci kedykoľvek odvolať písomnou formou na e-mailovej adrese info@akozhodit.sk či 
na adrese sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné do jedného týždňa od jeho 
doručenia usporiadateľovi.  
 
6. Súťažiaci účasťou v súťaži vyslovuje súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa k 
ich dodržiavaniu. Súťažiaci súhlasí s uvedením svojho mena profilu na sociálnych sieťach 
Usporiadateľa.  
 
7. Tieto pravidlá sa zverejňujú na webe akozhodit.sk a nadobúdajú účinnosť dňom 
11.7.2020. 
 
 


