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Pravidlá propagačnej súťaže „Súťaž o vstupenky na záverečný 
ceremoniál podujatia Festival de Cannes“

Úvodné ustanovenia

1. Organizátorom propagačnej súťaže „Súťaž o vstupenky 

na záverečný ceremoniál podujatia Festival de Cannes“ 

(ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Orange Slovensko, a.s., 

Metodova 8, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

č. 1142/B, IČO: 35 697 270 (ďalej aj ako „spoločnosť 

Orange“).

2. Súťaž sa uskutoční v období od 29. 4. 2019 do 15. 5. 

2019 (vrátane), pričom deň 29. 4. 2019 je dňom, keď 

možno v danom časovom období prvýkrát splniť pod-

mienky účasti na Súťaži, a deň 15. 5. 2019 (vrátane) je 

dňom, keď možno v danom časovom období posledný-

krát splniť podmienky účasti na Súťaži.

3. Účelom Súťaže je propagácia a podpora predaja služby 

TV na optike a služby Pevný optický internet, poskyto-

vaných spoločnosťou Orange. Účastníkom Súťaže sa 

stane osoba (fyzická alebo právnická), ktorá splní všetky 

pod mienky účasti na Súťaži, ako sú tieto uvedené v tých-

to pravidlách Súťaže (ďalej len „Pravidlá“), a ktorá zároveň 

nie je vylúčená z účasti na Súťaži niektorým z ustanovení 

Pravidiel. Za účastníka sa považuje osoba (fyzická alebo 

právnická), ktorá je zmluvnou stranou Zmluvy o poskytova-

ní verejných služieb na poskytovanie služby Orange Doma 

uzatvorenej so spoločnosťou Orange, v znení jej prípad-

ných dodatkov a/alebo zmien vrátane tzv. akciového do-

datku s 24-mesačnou viazanosťou na služby TV na optike 

a Pevný optický internet.

Podmienky účasti na Súťaži

4. Podmienkou účasti na Súťaži je skutočnosť, že osoba 

(účastník), ktorá nie je v zmysle ustanovení Pravidiel vy-

lúčená z účasti naSúťaži, bude, na základe nižšie v tomto 

bode opísaných úkonov, zaradená do skupiny účastníkov 

Súťaže, ak v termíne uvedenom v bode 2 platne uzavrie 

so spoločnosťou Orange na niektorom z predajných miest 

spoločnosti Orange Zmluvu o poskytovaní verejných slu-

žieb na poskytovanie služieb Orange Doma spolu s tzv. 

akciovým dodatkom alebo tzv. akciový dodatok k Zmluve 

o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby 

Orange Doma (ďalej len „Dodatok“ alebo „Zmluva v zne-

ní Dodatku“), pričom akciovým dodatkom sa na účely 

týchto Pravidiel rozumie dodatok k Zmluve o poskytovaní 

verejných služieb na poskytovanie služieb Orange Doma, 

v ktorom sa účastník zaviazal užívať službu TV na optike 

v minimálnom balíku Home Optimal TV a vyšší a zároveň 

službu Pevný optický internet v minimálnom balíku Home 

Optimal Fiber a vyššie, a to po dobu viazanosti 24 mesia-

cov pre obidve služby.

5. Spoločnosť Orange je oprávnená v čase trvania Súťaže 

rozhodnúť o tom, že do Súťaže budú zaradení aj tí účast-

níci, ktorí v čase trvania Súťaže vykonajú iný spoločnosťou 

Orange určený úkon (aktivácia konkrétnej služby, uzatvo-

renie Dodatku s iným predmetom plnenia, ako je určený 

v Pravidlách, a pod.), na základe ktorého budú zaradení 

do Súťaže, pričom v takomto prípade musí byť účastníkovi 

takisto umožnené vykonať úkon smerujúci k nezaradeniu 

do Súťaže.

6. Podmienkou účasti na Súťaži je skutočnosť, že tak v deň 

losovania výhercov, ako aj v deň priznania výhry zo strany 

spoločnosti Orange bude (i) Zmluva v znení Dodatku a Do-

datok platná (ii) a súčasne spoločnosť Orange nebude evi-

dovať zo strany účastníka žiadny príslušný úkon smerujúci 

k ukončeniu platnosti Zmluvy v znení Dodatku a Dodatku.

7. Účastníci berú na vedomie, že v zmysle príslušných usta-

novení Spoločných podmienok poskytovania verejných 

služieb Orange Doma prostredníctvom pevnej optickej si-

ete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktoré sú dostupné 

o. i. aj na www.orange.sk (ďalej aj ako „Všeobecné pod-

mienky“) a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmlu-

vy, nadobúda Zmluva v  znení Dodatku alebo Dodatok 

platnosť dňom jeho uzatvorenia, pričom Zmluva v znení 

Dodatku alebo Dodatok sú uzatvorené dňom ich podpí-

sania obidvoma zmluvnými stranami. Ak nedôjde k pod-

písaniu Zmluvy v znení Dodatku alebo Dodatku v  jeden 

deň, považuje sa Zmluva v znení Dodatku alebo Dodatok 

za uzatvorený v deň, v ktorom ju podpísala v poradí druhá 

zmluvná strana. Z uvedeného dôvodu spoločnosť Orange 

zaradí do losovania výlučne tých účastníkov, s ktorými bola 

Zmluva v znení Dodatku alebo Dodatok riadne uzatvorený 

v zmysle vyššie uvedeného. Účastníci berú na vedomie, že 

spoločnosť Orange uzatvorí Zmluvu v znení Dodatku alebo 

Dodatok až po tom, ako jednotlivý účastník splní všetky 

príslušnými zákonmi, týmito Pravidlami požadované a Vše-

obecnými podmienkami ustanovené náležitosti nevyhnutné 

na uzatvorenie Zmluvy v znení Dodatku alebo Dodatku.

8. Z účasti na Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere 

alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoloč-

nosti Orange, blízke osoby týchto osôb v zmysle ustanove-

nia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj 

fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej 

zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Orange vykonávajú 

pre túto obchodné zastúpenie, aj osoby v pracovnom ale-

bo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástup-

cov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám. Zo 

Súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj 

osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Orange 

o vylúčenie, resp. nezaradenie do Súťaže formou osobitnej 

písomnej žiadosti.



9. Z účasti na Súťaži sú vylúčené všetky osoby, voči ktorým 

spoločnosť Orange eviduje splatnú pohľadávku (vrátane 

pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za po-

skytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo 

inej fi nančnej zábezpeky) alebo ktorým bolo z dôvodov 

prípustných podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektro-

nických komunikáciách v platnom znení spoločnosťou 

Orange zastavené alebo prerušené poskytovanie elek-

tronických komunikačných služieb. Uvedené pohľadáv-

ky po lehote splatnosti je účastník, ktorý bol určený za 

výhercu, povinný uhradiť najneskôr v deň odovzdania 

výhry.

Losovanie

10. Výhercovia sa určia na základe náhodného výberu (v ďal-

šom texte aj ako „losovanie“). Losovanie sa uskutoční 

dňa 16. 5. 2019, a to spomedzi účastníkov Súťaže, ktorí 

sa platne zapojili do Súťaže a ktorí súčasne splnili všet-

ky ostatné podmienky Súťaže, pričom bude vylosovaný 

1 výherca a 2 náhradníci.

11. Účastník bude zaradený do losovania toľkokrát, koľko-

krát počas trvania Súťaže splní všetky podmienky účasti 

na Súťaži, t. j. napr. v jeden deň alebo kedykoľvek počas 

trvania Súťaže platne uzavrie so spoločnosťou Orange 

viac ako jeden Dodatok alebo ako jednu Zmluvu v znení 

Dodatku v zmysle týchto Pravidiel.

12. Losovanie výhercov sa uskutoční v prítomnosti komisie 

vytvorenej na tento účel spoločnosťou Orange. Každé 

losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výbe-

ru spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky 

účasti na Súťaži; spôsobom stanoveným týmito Pravi-

dlami.

Výhra a jej odovzdanie

13. Spoločnosť Orange venuje do Súťaže ako výhru pre 

výhercov účasť na podujatí Festival de Cannes, ktoré 

sa uskutoční v dňoch od 24. 5. 2019 do 25. 5. 2019 

v Cannes (ďalej len „Festival“). Uvedená výhra zahŕňa:

- 2 vstupenky na Festival vrátane účasti na večernej 

ceremónii,

- 2 spiatočné letenky na Festival (t. j. letisko Bratisla-

va – letisko Nice, letisko Nice – letisko Bratislava),

- spiatočný transfer letisko Nice – Hotel Majestic – 

Palais des Festivals (miesto konania Festivalu),

- ubytovanie pre dve osoby v Hoteli Majestic z 24. 5. 

2019 na 25. 5. 2019 (jedna noc) s raňajkami,

- zabezpečenie obeda a večere dňa 24. 5. 2019.

 Každý výherca, ktorý (i) splní všetky podmienky uve-

dené v týchto Pravidlách, (ii) bude vylosovaný v súlade 

s týmito Pravidlami a (iii) nestratí právo na výhru podľa 

ustanovení Pravidiel alebo platných právnych predpisov, 

získa ako výhru vyššie uvedenú účasť na Festivale podľa 

ustanovení Pravidiel.

14. Osoba, ktorá bola losovaním podľa týchto Pravidiel ur-

čená za výhercu, stratí právo na výhru, ak kedykoľvek 

v časovom období odo dňa, v ktorom bola ako výherca 

vylosovaná, do dňa skutočného odovzdania výhry (i) sa 

stane dlžníkom spoločnosti Orange alebo (ii) spoloč-

nosť Orange v súlade s dohodnutými zmluvnými pod-

mienkami tejto osobe obmedzí, preruší alebo zastaví 

poskytovanie služieb na základe Dodatku alebo Zmluvy 

v znení Dodatku, alebo (iii) bude Dodatok alebo Zmluva 

v znení Dodatku neplatná, alebo (iv) bude spoločnosť 

Orange evidovať zo strany účastníka úkon, smerujúci 

k  ukončeniu platnosti Dodatku alebo Zmluvy v  znení 

Dodatku. Právo na výhru stráca osoba určená za vý-

hercu v prípade, že sa spoločnosti Orange alebo ňou 

určeným osobám nepodarí v lehote do 2 kalendárnych 

dní odo dňa určenia výhercu losovaním tohto telefonicky 

alebo inak kontaktovať, a to ani pri vynaložení všetké-

ho úsilia, ktoré je objektívne možné v tejto súvislosti od 

spoločnosti Orange požadovať. Právo na výhru stratí aj 

osoba určená za výhercu, ktorá v  lehote najneskôr do 

17. 5. 2019 neposkytne spoločnosti Orange alebo ňou 

určeným osobám všetku súčinnosť nevyhnutnú na odo-

vzdanie výhry, resp. z uvedeného dôvodu mu zo strany 

spoločnosti Orange nebude môcť byť odovzdaná výhra 

ani v lehote do 17. 5. 2019. Osoby, ktoré stratili právo na 

výhru, sa od okamihu straty práva na výhru nepovažujú 

za výhercov v Súťaži. Výhry, ktoré nebudú odovzdané 

výhercom z dôvodu, že títo nesplnia všetky podmienky 

na ich poskytnutie podľa Pravidiel Súťaže, alebo z dô-

vodov výslovne uvedených v týchto Pravidlách, prepa-

dajú v prospech spoločnosti Orange, ktorá je oprávnená 

v súlade s pravidlami Súťaže tieto odovzdať náhradní-

kom nasledujúcim spôsobom. Náhradníci nastupujú na 

miesto výhercov tak, že na miesto nahrádzaného výher-

cu nastúpi náhradník vylosovaný ako prvý v poradí. Ak 

ani tomuto náhradníkovi nebude výhra odovzdaná (z dô-

vodov uvedených v prvej vete tohto bodu Pravidiel), na 

miesto prvého náhradníka výhercu nastupujú náhradníci 

v poradí, v akom boli vylosovaní.

15. Spoločnosť Orange upovedomí výhercov Súťaže te-

lefonicky alebo iným vhodným spôsobom o výhre bez 

zbytočného odkladu po uskutočnení losovania (spra-

vidla v deň, v ktorom sa konkrétne losovanie realizo-

valo), pričom týchto súčasne vyzve na poskytnutie ne-

vyhnutnej súčinnosti s  cieľom odovzdať výhru, a  to 

najmä, ale nielen: uvedením svojich osobných údajov, 

potrebných na poskytnutie výhry; uvedenie osobných 

údajov je dobrovoľné, ich neuvedenie sa však považuje 

za neposkytnutie súčinnosti na strane účastníka Súťaže, 

nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik 

nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím osobných 

údajov v  rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého 

bydliska udeľuje účastník, určený losovaním za výhercu, 

spoločnosti Orange súhlas na spracovanie a zverejnenie 

týchto osobných údajov vhodným spôsobom na účely 

zoznamu výhercov. Po telefonickom alebo inom vhod-

nom kontaktovaní výhercu, poskytnutí jeho osobných 

údajov a udelení súhlasu na ich použitie vo vyššie stano-

venom rozsahu a v súlade s určeným účelom spoločnosť 

Orange doručí každému výhercovi na ním udanú adre-
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su trvalého bydliska písomné potvrdenie o výhre, ako 

aj pokyny potrebné na prevzatie výhry. Účastník môže 

pri uzatvorení Zmluvy v znení Dodatku alebo Dodatku 

požiadať o jej nezaradenie do Súťaže, a to prostredníc-

tvom osobitnej žiadosti, na požiadanie mu predloženej 

pri uzatváraní Zmluvy v znení Dodatku alebo Dodatku.

16. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že telefonic-

ký hovor vykonaný za účelom kontaktovania účastníka 

určeného za výhercu v súlade s týmito Pravidlami bude 

spoločnosťou Orange nahrávaný na účely preukázania 

udelenia súhlasu so spracovaním a s použitím osob-

ných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri 

spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

17. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo určiť deň a spô-

sob poskytnutia výhry.

Všeobecné ustanovenia

18. Každá osoba, ktorá splní podmienky účasti na Súťaži, 

nie je z účasti na Súťaži v  zmysle Pravidiel vylúčená. 

Účasťou na Súťaži vyjadruje každý účastník Súťaže svoj 

bezvýhradný súhlas s jej Pravidlami a zároveň vyhlasuje, 

že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený.

19. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie 

splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany účastní-

kov aj právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účas-

ti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, 

(ii) nepriznanie nároku na výhru, a  to aj v prípade, že 

prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zis-

tené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade 

s týmito Pravidlami), najneskôr však k okamihu odovzda-

nia výhry.

20. Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry ako ani 

na výplatu jej hodnoty formou fi nančnej kompenzácie.

21. Výherca berie na vedomie, že ak výhra podlieha dani 

z príjmov a prípadným ostatným odvodovým povinnos-

tiam v zmysle platných právnych predpisov, výherca je 

povinný výhru si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní 

za rok 2019 ako ostatný zdaniteľný príjem a daň aj zapla-

tiť; takisto je povinný z výhry zaplatiť aj prípadné ostatné 

platby voči orgánom štátnej alebo verejnej správy SR (ak 

je to aplikovateľné). Hodnotu výhry, podliehajúcu zda-

neniu, výherca dostane od spoločnosti Orange pri jej 

preberaní, resp. pri zasielaní informácie o výhre v zmysle 

Pravidiel. V prípade, že by výherca výhru nezdanil, resp. 

neodviedol z nej iné príslušné zákonné platby, spoloč-

nosť Orange nenesie žiadnu zodpovednosť za toto jeho 

konanie, resp. opomenutie povinnosti.

22. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj preja-

vy osobnej povahy výhercov budú uverejnené a použi-

té spoločnosťou Orange v súvislosti s  touto Súťažou 

na účel iný, ako je uvedený v bode 15 Pravidiel, resp. 

v tomto bode, len na základe predchádzajúceho písom-

ného súhlasu výhercu. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je 

uvedené v týchto Pravidlách, si spoločnosť Orange vy-

hradzuje právo kontaktovať účastníka určeného za vý-

hercu v súlade s Pravidlami. Účastník Súťaže, určený za 

výhercu v Súťaži, udeľuje týmto súhlas na poskytnutie 

svojich osobných údajov, a to v rozsahu krstné meno 

a mesto trvalého pobytu spoločnosti Orange, za účelom 

zverejnenia údajov na stránke www.orange.sk.

23. Zoznam výhercov bude zverejnený najneskôr dňa 

16. 5. 2019 na internetovej stránke www.orange.sk.

24. Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na na-

hliadnutie na internetovej stránke www.orange.sk, pri-

čom spoločnosť Orange je oprávnená zverejniť ich aj 

iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Spoloč-

nosť Orange si vyhradzuje právo v prípade potreby ale-

bo v prípade zmien príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov upraviť tieto Pravidlá, a  to aj po-

čas trvania Súťaže, zverejnením nového úplného znenia 

Pravidiel alebo ich novely na svojej internetovej stránke 

www.orange.sk a na internetovej stránke vrátane práva 

ukončiť Súťaž.

29. 4. 2019

Orange Slovensko, a.s.
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