
ŠTATÚT SÚŤAŽE  

“Vyhraj loptu s podpismi hráčov KFC Komárno” 

(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 „Organizátor“) 

Názov: KFC Komárno 

Sídlo: Športová 1, 94501 Komárno 

IČO: 37859170 

DIČ: 2021623109 

Zapísaný v registri: VVS/1-900/90-18746 

2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 28. 09. 2021 do 03. 10. 2021. prostredníctvom sociálnej siete Facebook 
a Instagram. 

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Účastníkom súťaže môže byť osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky alebo 
Európskej únie. V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov veku prevezme výhru jeho zákonný 
zástupca. 

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec alebo člen výkonného výboru Organizátora. 

4. Podmienky účasti v súťaži: 

Facebook: 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na oficiálnej stránke 
Organizátora na Facebooku (https://www.facebook.com/kfckomarno) 

- stlačil „Páči sa mi“ na Facebookovú stránku Organizátora, 

- stlačil „Páči sa mi“ na príspevok, kde bola súťaž vyhlásená (ďalej len príspevok) 

- napísal koment do príspevku podľa osobitného zváženia na ktorej priečke sa na konci sezóny 
2021/2022 umiestní A-mužstvo mužov Organizátora v súťaži II. ligy Slovenského futbalového zväzu.  

Instagram: 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na oficiálnom profile 
Organizátora na Instagrame (https://www.instagram.com/kfckomarno/) 

- stlačil „Sledovať“ na Instagramový profil Organizátora 

- stlačil „Páči sa mi“ na príspevok, kde bola súťaž vyhlásená (ďalej len príspevok) 



- napísať koment do príspevku podľa osobitného zváženia s uživateľským menom jedného užívateľa 
Instagramu. 

5. Výhra 

Výhrou v súťaži sú dve futbalové lopty podpísané hráčmi tímu mužov Organizátora, ktorá je 
ilustrovaná v príspevku. Organizátor poskytuje jednu výhru pre účastníkov súťaže na Facebooku 
a jednu výhru pre účastníkov súťaže na Instagrame. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude jeden víťaz vyžrebovaný spomedzi platne 
prihlásených účastníkov na Facebooku a jeden víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených 
účastníkov na Instagrame do troch dní od ukončenia súťaže neverejným žrebovaním a bez 
prítomnosti notára. 

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebooku a Instagrame. Víťazi tiež budú priamo 
kontaktovaní Organizátorom prostredníctvom Facebookového a Instagramového profilu, cez ktorý sa 
účastník pripojil do súťaže. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem 
výhru si prevziať, stráca na výhru nárok a nemôže si nárokovať ani finančnú a nefinančnú náhradu. 
Organizátor v takom prípade žrebovanie môže zopakovať.  

7. Spôsob odovzdania výhry 

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode 
nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.  

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Organizátor 
nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. 
Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol 
upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote 
stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného 
poštového dopravcu – kuriéra. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na 
výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak. 

8. Ochrana osobných údajov 

Organizátor súťaže počas súťaže nezbiera, nezhromažďuje, nespravuje a neposkytuje tretej strane 
osobné údaje účastníkov. Účastník súťaže si berie na vedomie, že s prihlásením sa do súťaže budú pre 
Organizátora dostupné len tie údaje, ktoré má aktuálne nastavené ako viditeľné vo svojich 
nastaveniach na sociálnej sieti Facebook a Instagram a že tieto údaje slúžia na účely posúdenia 
oprávnenosti účastníka zúčastniť sa súťaže a určenia víťaza. 

9. Záverečné ustanovenia 

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť 
Facebook (ako aj 100%-ný vlastník Instagramu) 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 Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom 
inak spojená.  

V Komárne, dňa 28.09.2021 


