
PRAVIDLÁ HRY ,,Mesačný prístup na Orange Šport bezplatne“ 

 

 

1. Úvodné ustanovenia 

Organizátorom hry „ Mesačný prístup na Orange Šport bezplatne“ (ďalej ako „Hra“) je 

spoločnosť Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270 (ďalej aj ako ,,spoločnosť Orange ", alebo 

,,Organizátor“). Účelom Hry je prihlásenie sa na odoberanie podcastu Polčas na telku v jednej zo 

streamovacích aplikácií a následné zaslanie potvrdzovacieho emailu na email tv@orange.sk.  

 

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 prebieha od 6.3.2020 do 16.3.2020. 

 

4. Pravidlá a princíp Hry a zapojenie sa do Hry 

Do Hry bude automaticky zaradený každý, kto:  

 

a) sa prihlásil na odber podcastu Polčas na telku v jednej zo streamovacích aplikácií a následne 

poslal email o tom, že tak urobil na adresu tv@orange.sk.  

 

5. Cena  (výhra) 

Organizátor v Hre odovzdá nasledovné ceny (výhry):  

 5 x mesačný prístup na sledovanie Orange Šport zdarma, s aktiváciou najneskôr v decembri 

2020. 

 

6. Losovanie 

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

technických prostriedkov (počítačový program), ktoré prebehnú v nasledujúcich dňoch: 

- dňa 16.3.2020, a to zo všetkých hráčov, ktorí sa zapojili do Hry a splnili podmienky zapojenia 

sa do Hry  

7. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier 

Spoločnosť Orange (resp. spolupracujúca tretia osoba) upovedomí výhercov Hry o výhre bez zbytočného 

odkladu, spravidla v deň ich vylosovania, a to prostredníctvom emailu. Spoločnosť Orange doručí 
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každému výhercovi prostredníctvom emailu písomné potvrdenie o výhre, ako aj pokyny potrebné 

k prevzatiu výhry. 

 

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

konkrétneho losovania, spoločnosť Orange je oprávnená v súlade s pravidlami Hry vylosovať iného 

výhercu výhry. 

 

Výherca stráca právo na výhru v prípade, ak bude voči nemu v čase od výberu výhercu do dňa 

odovzdávania výhry evidovaná neuhradená pohľadávka spoločnosti Orange (alebo iného poskytovateľa 

elektronických komunikačných služieb) voči výhercovi po lehote splatnosti alebo ak mu bude v súlade s 

ustanoveniami platných právnych predpisov SR v tomto čase obmedzené alebo prerušené poskytovanie 

elektronických komunikačných služieb alebo iných služieb spoločnosťou Orange (alebo iným 

poskytovateľom elektronických komunikačných služieb). Cena v takomto prípade prepadá v prospech 

spoločnosti Orange, ktorá je oprávnená vylosovať iného výhercu výhry. 

 

Spoločnosť Orange, resp. ňou poverený jej zástupca, odovzdá výhercovi výhru za predpokladu, že tento 

splní všetky vyššie uvedené podmienky, určené pre vznik nároku na výhru. Spoločnosť Orange si 

vyhradzuje právo určiť deň, miesto a spôsob pre odovzdanie výhier. Pokyny potrebné pre odovzdanie 

výhry výhercom určeným podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným 

spoločnosťou Orange. Výherca pri preberaní výhry podpíše preberací protokol, v ktorom mu spoločnosť 

Orange potvrdí udelenie výhry a uvedie ďalšie skutočnosti, potrebné ku korektnému a platnému 

prevzatiu výhry. 

 

Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov SR. 

Výherca je povinný výhru si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní za rok 2018 ako ostatný zdaniteľný 

príjem a daň aj zaplatiť. Hodnotu výšky výhry podliehajúcu zdaneniu výherca obdrží od spoločnosti 

Orange pri jej preberaní. V prípade, ak  výherca výhru nezdaní, spoločnosť Orange nenesie žiadnu 

zodpovednosť za jej nezdanenie a škody s tým súvisiace. 

 

V prípade, že výhercom sa stane osoba neplnoletá, je výhru oprávnený prevziať výlučne jej zákonný 

zástupca (ak je to aplikovateľné). 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. 

 

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. 

 

Mená prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercov budú uverejnené 

a použité spoločnosťou Orange v súvislosti s touto Hrou pre účel iný ako je uvedený v ďalšom odseku  

Pravidiel resp. v tomto odseku len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu. Bez ohľadu 



na čokoľvek, čo je uvedené v týchto Pravidlách, si spoločnosť Orange vyhradzuje právo kontaktovať 

účastníka určeného za výhercu v súlade s Pravidlami v spolupráci s vybraným rozhlasovým alebo 

televíznym vysielateľom SR. Účastník Hry, určený za výhercu v Hre, udeľuje súhlas na použitie tohto 

zvukového záznamu takémuto vybranému vysielateľovi, prípadne na iné účely spoločnosti Orange. 

 

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že telefonický hovor, vykonaný za účelom kontaktovania 

účastníka určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami, bude spoločnosťou Orange nahrávaný pre 

účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. 

Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení. 

 

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. 
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