
PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE 

Usporiadateľ a organizátor súťaže: MCK+ s. r. o., Pod Kalváriou 52/A, 080 04 Prešov 

Názov súťaže: Najlepšie letné párty a pikniky sú s našimi čerstvými a poctivými výrobkami 

Miesto priebehu súťaže: Súťaž prebieha na území mesta Prešov a jeho okolí prostredníctvom 

sociálnej siete FACEBOOK ( ďalej len "miesto konania súťaže"). 

Spracovateľ osobných údajov: MCK+ s. r. o., Pod Kalváriou 52/A, 080 04 Prešov 

Trvanie súťaže: 03. júla 2017 – 30. augusta 2017  

Týždenné ceny: 8 poukážok na catering v hodnote 20€ a víkendový pobyt pre 2 osoby, ktoré do 

súťaže venovala spoločnosť MCK+ s. r. o. Výhercovia poukážok sa losujú každý týždeň 

v stredu. Výberca pobytu po skončení súťaže.  

Podmienky účasti v súťaži: Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s pobytom na území 

Slovenskej republiky  tiež osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK 

(www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené 

pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá 

používania siete FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php. Súťažiaci musí mať po 

celú dobu súťaže aktívny účet FACEBOOK. 

 

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov: Prostredníctvom verejného FACEBOOK siete, 

ktorým usporiadateľ prezentuje prebiehajúcu súťaž sa môžu všetci používatelia FACEBOOKU 

stať fanúšikmi fanpage MCK+ v období od 03.07.2017 do 30.08.2017. 

Lajknutím stránky vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže. Organizátor si 

vyhradzuje právo na vyradenie súťažiaceho, ktorý nesplní podmienky a pravidlá súťaže zo 

žrebovania o ceny. 

Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah je nevhodný, budí 

pohoršenie, uráža ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú 

v súlade s platnými zákonmi.  

Do súťaže je tiež možné sa prihlásiť aj vložením kópie pokladničného bloku, s menom, 

priezviskom a kontaktom, do osudia pri pokladni bufetu. 

BONUSOM je možnosť zapojiť sa do súťaže poslaním fotografie, na ktorej bude zachytená veselá 

atmosféra a produkty MCK+. Fotografie je možné zasielať prostredníctvom Facebook správy 

alebo emailu info@mckpresov.sk Zo všetkých zaslaných fotografií bude vyžrebovaný výherca 

pobytu pre 2 osoby. 

Víťaz bude určený nasledujúcim spôsobom: Víťazov v priebehu týždňov žrebuje konateľ 

spoločnosti za prítomnosti ďalších zamestnancov spoločnosti MCK+ s.r.o. Víťaz bonusu bude 

rovnako vyžrebovaný v závere súťaže konateľom spoločnosti. 

 

Komunikácia projektu a výsledkov: Súťaž končí 30.08.2017. Výhercov budeme kontaktovať 

prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo na základe kontaktu z kópie pokladničného 

bloku. Výhru si prevezmú osobne v sídle výroby na Ul. Sládkovičova 38, 080 01 Prešov. 

Poslanie súťaže: Hlavným cieľom súťaže je podpora povedomia o značke MCK Prešov a jej 

čerstvých a poctivých produktov v cieľovej skupine 18-26 rokov.  

Ďalšie dôležité podmienky súťaže: 

1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu 

jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Úplné aktuálne znenie 

pravidiel bude vždy k dispozícii na webe www.mckpresov.sk v novinkách. 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/terms.php
mailto:info@mckpresov.sk


2. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do 

súťaže zaradené.  

3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či 

profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty 

FACEBOOK). 

4. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či 

FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto 

porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie 

výhry bude pozastavené, až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti 

FACEBOOK. 

5. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii 

(predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, 

ktorým bude zasielaná informácia o výhre. 

6. Výhry v podobe poukážok je možné uplatniť len jednorazovo do 31.08.2017.  

6. Účasť v súťaži, ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou, ani alternatívne plniť v 

peniazoch.  

7. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej 

sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie 

organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. 

 

 

V Prešove 03.07.2017 


