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STRUČNÉ PRAVIDLÁ  
PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „JÚN PATRÍ DEŤOM“ 

 
 
1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky počas v termíne od 05.06.2017 do 29.06.2017 do 23:59 hod. 

 
2. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické aj právnické osoby, ktoré sú fanúšikmi stránky DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 

prevádzkovanej spoločnosťou DIGI SLOVAKA, s.r.o. na sociálnej sieti Facebook na adrese 
“https://www.facebook.com/DIGISLOVAKIA/”. (ďalej len „Fanúšikovia stránky“) . Do súťaže nie sú zaradené osoby, 
ktoré sú dlžníkom voči Vyhlasovateľovi súťaže.  
 

3. Súťaž bude prebiehať v 4 samostatných kolách. V každom kole bude vyhlásená 1 súťažná otázka a po ukončení každého 
kola bude vyhlásený 1 výherca. 

 
4. Súťažiaci musia dať do komentára pod status k súťaži správnu odpoveď na súťažnú otázku uvedenú v sprievodnom 

texte v statuse, prípadne tip, ktorý bude čo najbližšie správnej odpovedi.  
 
5. Každý Súťažiaci sa môže zúčastniť všetkých 4 kôl súťaže. V rámci jedného kola Súťaže môže jeden súťažiaci odpovedať 

len raz. 
 
6. Každé kolo bude vyhlásené na stránke DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na Facebooku a bude prebiehať v nasledovných termínoch: 

a) 1. kolo - od 05.06.2017 do 08.06.2017 do 23:59 hod. 
b) 2. kolo - od 12.06.2017 do 15.06.2017 do 23:59 hod. 
c) 3. kolo - od 19.06.2017 do 22.06.2017 do 23:59 hod. 
d) 4. kolo - od 26.03.2017 do 29.03.2017 do 23:59 hod.. 

 
7. Po každom kole sa uskutoční žrebovanie spomedzi súťažiacich, ktorí uviedli správnu odpoveď na súťažnú otázku pre 

dané kolo. V prípade, že na otázku neodpovie správne ani jeden súťažiaci, víťazom kola sa stane ten súťažiaci, ktorého 
odpoveď bude najbližšie k správnej odpovedi. Žrebovanie alebo výber výhercu bude prebiehať v termínoch:  
a) 1. kolo -  09.06.2017 
b) 2. kolo -  16.06.2017 
c) 3. kolo -  23.06.2017 
d) 4. kolo -  30.06.2017 

 
8. Výherca každého kola získa poukážku na nákup v sieti predajní Dráčik v hodnote 50 € s DPH. 

  
9. Po skončení Súťaže budú všetci Súťažiaci, ktorí sa zapojili aspoň do jedného kola súťaže, bez ohľadu na správnosť ich 

odpovede, zaradení do žrebovania o hlavnú cenu – PlayStation 4 v hodnote 294,90 s DPH. Žrebovanie hlavnej ceny sa 
uskutoční 30.06.2017. 
 

10. Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní do 3 dní odo dňa žrebovania prostredníctvom sociálnej siete Facebook zo 
strany Vyhlasovateľa súťaže a následne im budú výhry doručené prostredníctvom kuriérskej služby.  

 
11. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže. 
 
12. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje výhercov súťaže informovať 

najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre v súťaži.  
 
 
31.5.2017, Bratislava  
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