VŠEOBECNÉ PODMIENKY
3x3 virtuálny streetbalový turnaj 2021
Usporiadateľ Turnaja:
Usporiadateľom turnaja (ďalej len „Turnaj“) je občianske združenie Telovýchovná jednota
Štadión Trenčín., so sídlom ZŠ Novomeského 11, 911 08 Trenčín, IČO: 34 075 054 (ďalej
len „Usporiadateľ“).
Trvanie Turnaja:
Turnaj prebieha od 26. 2. 2021 do 7.3. 2021 na klubovej sociálnej sieti TJ Štadión Trenčín
Miesto Turnaja:
Súťažiť môžete iba na Facebook stránke TJ ŠTADIÓN TRENČÍN,
https://www.facebook.com/trencinbasket
Účastníci Turnaja:
Na turnaj sa môže prihlásiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá v čase zapojenia sa do turnaja splní podmienky účasti na tomto turnaji podľa
týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“).
Ako sa prihlásiť?:
• Na turnaj sa môže prihlásiť hocikto bez obmedzenia veku /hráči, firmy, rodiny, kluby.../
• Zostavte si družstvo 4 hráčov - pošli mená hráčov a názov družstva /prípadne logo/
na trencinbasket@gmail.com
• Pomôžte nášmu klubu a uhraďte štartovné /dar pre klub/ v minimálnej výške 10Eur za
družstvo /výška štartovného môže byť aj vyššia, štartovné bude použité na rozvoj a
materiálne zabezpečenie 3x3 basketbalových tréningov v sezóne 2021 v našom klube/
Rozlosovanie:
Rozlosovanie družstiev prebehne NAŽIVO v piatok 26.2.2021 na Facebook stránke TJ
Štadión Trenčín
Štartovné /Dar/:
• Uhraď štartovné / dar na podporu nášho klubu do 23.2.2021 na číslo účtu SK89 0900
0000 0000 4171 3445, účel platby napíšte meno Vášho družstva
Systém turnaja:
• Systém turnaja určíme podľa počtu prihlásených družstiev
• Každý deň virtuálne odohráte / budete hlasovať pre 2 vybrané zápasy/.
• Turnaj bude trvať do vyhlásenia víťazného družstva, ktoré získa hodnotné vecné ceny pre
4 hráčov
Ako hlasovať na Facebooku?:
Iba na Facebooku stránke TJ Štadión Trenčín
musíte vybrať pod obrázkom zápasu " Páči sa mi to " alebo "Srdiečko " ako reakciu na
hernú fotku! (Všetko ostatné v komentároch alebo v inej skupine/stránke sa nebude brať do
úvahy)
Kedy môžete hlasovať? Hlasovať bude možné od 9:00 do 20:00 hod. pre daný zápas v
daný deň.
Víťazné družstvo bude to, ktoré získa najviac " Páči sa mi to " alebo "Srdiečko " v danom
čase v daný deň.
Prvé zápasy začínajú od soboty 28.2.2021 od 9:00 hod. - 20.00 hod.
Čo môžeš vyhrať?
Odmeníme prvé 3 družstvá v konečnom poradí na turnaji.
1.miesto 4x Basketbalové tenisky od The Streets www.thestreets.sk
2.miesto 4x 3x3 basketbalové lopty (od partnera ŠINTER o.z.) www.sinterliga.sk
3.miesto 4x ruksaky (od TJ Štadión Trenčín) www.trencinbasket.sk

Podmienky účasti:
Registráciou sa do turnaja dávate usporiadateľovi svoj súhlas s pravidlami turnaja Účasťou
na turnaji, vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre správou na
Facebooku.
O výsledkoch turnaja bude Usporiadateľ informovať komentárom pod príspevkom najneskôr
do 5 pracovných dní od ukončenia turnaja.
Odovzdanie výhry
Výhercovia budú o výhre informovaní komentárom pod príspevkom najneskôr do 5
pracovných dní od ukončenia turnaja a správou cez Facebook. V prípade, ak výherca
nebude reagovať na zaslané oznámenie o výhre a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry
za určených podmienok, nárok na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Podmienky
odovzdania výhry budú s každým výhercom dohodnuté osobitne. Výherca je povinný na
požiadanie preukázať Usporiadateľovi a Partnerovi svoju totožnosť, t. j. skutočnosť, že je
osobou, ktorá výhru vyhrala a spĺňa všetky podmienky Súťaže. V sporných prípadoch si
Usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne zadané údaje. V prípade, ak tieto
budú uvedené chybne (nesprávne) zaniká a stráca nárok na výhru.
Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo
akejkoľvek tretej osoby. Jednotlivé výhry odovzdávajú jednotlivý partneri turnaja THE
Streets, Šinter o.z. a TJ Štadión Trenčín.
Osobné údaje a ochrana osobnosti
Zapojením sa do turnaja Účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko,
adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely doručenia Výhry, pričom s osobnými
údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných
a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania
skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať
doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý účastník zapojením
sa do turnaja potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania
svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov. Súťažiaci udeľuje účasťou v turnaji súhlas k emailovému
kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov prostredníctvom, e-mailových správ, ako aj
ďalších elektronických prostriedkov, a to prevádzkovateľom databázy osobných údajov,
alebo ním určeným spracovateľom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov. Účastník udeľuje svojou účasťou na turnaji Usporiadateľovi v súlade s § 12
Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím podkladov v súvislosti s turnajom
Usporiadateľom na jeho propagačné a marketingové účely, na internetových stránkach,
najmä na internetovej stránke www.trencinbasket.sk, v profile Usporiadateľa na internetovej
stránke www.facebook.com. Účastník udeľuje Usporiadateľovi súhlas podľa predchádzajúcej
vety bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento
súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ poskytne podobizne a snímky
Účastníka v súlade s dohodnutým účelom.
Výhry a daň z príjmov
Výhra z turnaja je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry
postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca na tomto turnaji, predstavuje
výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od
dane z príjmov. Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry , ani na výplatu jej hodnoty v
peniazoch.
Zodpovednosť Usporiadateľa
Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
Usporiadateľ nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou
na turnaji. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesplnením

podmienok na získanie výhry, s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa,
resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia,
ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích
osôb.
Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Turnaja, na odloženie, prerušenie
alebo na zrušenie turnaja, zmenu dĺžky trvania turnaja, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú
predmetom výhry. Zmenu Pravidiel a podmienok turnaja Usporiadateľ vhodným spôsobom
zverejní. Prípadne námietky k priebehu turnaja je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na
poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia
turnaja. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie
Usporiadateľa o námietke je konečné.
Vyhlásenie
Facebook nemá s vašou súťažou nič spoločné, neorganizuje ju a ani ju nijako nepropaguje či
nesponzoruje. Facebook nemá voči účastníkom v súťaži žiadne záväzky.
Záverečné ustanovenia
Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26. 2. 2021.
V Trenčíne dňa 26. 2. 2021
TJ Štadión Trenčín
ZŠ Novomeského 11
911 08 Trenčín
IČO: 34 075 054.

