
PRAVIDLÁ HRY ,,Súťaž o vstupenky na MSR v elektronických športoch“  

  

  

1. Úvodné ustanovenia  

Organizátorom hry „Súťaž o vstupenky na MSR v elektronických športoch “ (ďalej ako 

„Hra“) je spoločnosť Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 (ďalej aj ako 

,,spoločnosť Orange ", alebo ,,Organizátor“). Účelom Hry je podpora aktivít spoločnosti Orange v súvislosti 

s predajom zariadení spoločnosťou Orange a v súvislosti s propagáciou elektronických športov. 

  

2. Podmienky účasti  

Do Hry sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky uvedené nižšie 

a nie je žiadnym ustanovením týchto Pravidiel vylúčená z Hry. Do Hry sa nemôžu zapojiť (i) osoby v 

pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti Orange a ich blízkych 

osôb, (ii) fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou 

Orange vykonávajú pre ňu obchodné zastúpenie, ako aj osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere 

(vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám, (iii) vlastníci a/alebo 

osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnostiam a 

reklamným a promo agentúram, spojených s touto Hrou a ich blízkych osôb, (iv) ostatné osoby, ktoré sa 

akokoľvek formou podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Hry. Blízkou osobou sa rozumie osoba v 

zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Hráči svojím zapojením sa do Hry niektorým z nižšie 

uvedených spôsobov prejavia súhlas s Pravidlami a podmienkami Hry a zároveň prehlasujú, že boli s ich 

celým obsahom riadne oboznámení a zaväzujú sa ich riadne plniť a dodržiavať.  

  

3. Trvanie Hry  

Hra sa začína  20.8.2020 a končí 22.9.2020.  

  

4. Pravidlá a princíp Hry a zapojenie sa do Hry  

Do Hry bude automaticky zaradený každý, kto 

uvedie    

  

 svoju emailovú adresu do formulára na webovej stránke 

https://www.orange.sk/tvnovinky/playstation-5. 

Účastník registráciou podľa predchádzajúcej vety súčasne udeľuje súhlas s účasťou v Hre podľa 

týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa 

Pravidiel. 

  

5. Cena  (výhra)  

Organizátor v Hre odovzdá nasledovné ceny (výhry):   

  15 x vstupenka na hráčsky turnaj MSR v elektronických športoch v Nitre (9.10.-11.10.2020)  

  

6. Losovanie  

Výhercovia cien budú vylosovaní náhodným výberom (losovaním), prostredníctvom technických 

prostriedkov (počítačový program), ktoré prebehne 

- dňa 23.09.2020, a to zo všetkých hráčov, ktorí sa zapojili do Hry a splnili podmienky zapojenia sa do Hry   

https://www.orange.sk/tvnovinky/playstation-5


7. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier  

Spoločnosť Orange upovedomí výhercov Hry o výhre bez zbytočného odkladu, spravidla v deň ich 

vylosovania, a to prostredníctvom emailu, v ktorom výhercovi zašle online vstupenku na podujatie 

Majstrovstvá v elektronických športoch ako aj pokyny k jej uplatneniu.  

  

Ak sa spoločnosti Orange nepodarí skontaktovať niektorého výhercu najneskôr do 15 dní od  losovania, 

spoločnosť Orange je oprávnená v súlade s pravidlami Hry vylosovať iného výhercu výhry.  

  

 

  

8. Osobitné ustanovenia  

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Hry zo strany 

účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti na Hre pre prípadné nesplnenie niektorej 

z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok 

bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami); najneskôr však k 

momentu odovzdania výhry.  

  

Osoba určená podľa Pravidiel za výhercu berie na vedomie, že nárok na výhru je neprenosný; spoločnosť 

Orange neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi a to ani tretej osobe výhercom výslovne určenej. 

Výhercovia berú na vedomie, že v zmysle platnej slovenskej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto 

Hry) nemožno vymáhať súdnou cestou. 

 

  

  

9. Záverečné ustanovenia  

Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.orange.sk 

pričom spoločnosť Orange je oprávnená zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. 

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo v prípade zmien príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas trvania Hry, zverejnením nového 

úplného znenia Pravidiel alebo ich novely na svojej internetovej stránke www.orange.sk; vrátane práva 

ukončiť Hru.  

  

  

Orange Slovensko, a.s.  

28.8.2020 
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