Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže #stuzkovachallenge (ďalej aj ako „súťaž“)
na Instagramovom účte https://www.instagram.com/jbl_cz_sk/ a TikTok účte
https://www.tiktok.com/@jbl_cz_sk_official? (ďalej len „štatút“).
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Obchodné meno: DSI Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Letná 42, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 31670172
Zapísaný v registri: v Obch. registri Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2901/V
DIČ: 2020492166
IČ DPH: SK2020492166
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)
v spolupráci s obchodným partnerom pre Českú Republiku, DSI Czech s.r.o., Křížikova 237/36A,
186 00 Praha 8, IČ 26102749, Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 116535
II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
i. Účelom súťaže je propagácia produktov značky JBL.
ii. Predmetom súťaže je vytvorenie videa, ktoré bude obsahovať ľubovoľný tanec osoby. Video je
potrebné zdieľať, ako filmový pás na Instagrame alebo na TikToku. Text príspevku musí obsahovať tzv.
hešteg #stuzkovachallenge.
III. LEHOTA SÚŤAŽE
i. Hlavná súťaž
ii. Obdobie súťaže trvá od 20.10. 00:00 hod do dňa 15.12. 23:59:59 hod..
IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené v
tomto štatúte a:
a. dovŕšila 18 rokov veku;
b. nedovŕšila 18 rokov veku, pričom svojou účasťou v tejto súťaži prehlasuje, že má súhlas rodičov
alebo právnych zástupcov na účasť v súťaži ako aj na prevzatie výhry. Vyhlasovateľ súťaže má právo
vyžiadať takto udelený súhlas od maloletého súťažiaceho kedykoľvek počas súťaže; v prípade
nezdokladovania udelenia súhlasu, bude súťažiaci zo súťaže vyradený; (ďalej aj ako „súťažiaci“).
ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom
obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám
uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení.
iii. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle
Článku III. štatútu vytvorí videa, ktoré bude obsahovať ľubovoľný tanec osoby. Video je potrebné
zdieľať, ako filmový pás na Instagrame alebo na TikToku. Text príspevku musí obsahovať tzv. hešteg
#stuzkovachallenge.

iii. Súťažiaci sa môže zúčastniť Hlavnej súťaže s viacerými videami.
iv. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý dodatočnou úpravu svojho instagramového
príspevku resp. TikTok príspevku pridá do popisu súťažný hešteg #pozdravzprazdnin
v. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu
súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol
zúčastniť na súťaži.
vi. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je
zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
vii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti
na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
viii. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Instagram voči nemu
nemá žiadne záväzky.
V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
Hlavná súťaž
JBL Flip 6, JBL TUNE 225 TWS v hodnote 238 Eur (ďalej len „cena č. 1 ‐ 5)
Hodnota cien č. 1‐5 je 238,‐ EUR (slovom: dvestotridsať Eur)
JBL Balíček v hodnote 500 Eur (ďalej len „ cena č. 6 ‐10)
Hodnota cien č. 6‐10 je 500,‐ EUR (slovom: pätsto Eur)

ii. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i
nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a
je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne
oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr.
ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj
spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.
VI. VYHODNOTENIE A OCENENIE
i. Vyhodnotenie výhercov hlavného súťažného obdobia zo súťažiacich, ktorí splnili všetky
podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude
prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťažného obdobia v zmysle Článku III. Štatútu.
ii. Vyhodnocovanie hlavnej súťaže vykonajú lokálni ambasádori značky JBL pre Českú a Slovenskú
republiku, pričom každý z nich vyberie jedno video. Tieto videá budú budú vyhlasovateľom
zverejnené na https://www.instagram.com/jbl_cz_sk/ a
https://www.tiktok.com/@jbl_cz_sk_official?.

iii. V rámci hodnotenia hlavnej súťaže budú vybraní víťazi cien č.1 ‐ č.5, ktorým sú majiteľia
Instgramového resp. TikTok účtu, ktorí videa zdieľali. Víťazmi cien č. 6 ‐10 sa stávajú maturitné,
ktoré určia víťazi cien č.1‐5.
iv. V rámci každého súťažného obdobia bude pre každú cenu určený aj náhradník pre prípad, že
výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
vi. Výhercovia budú kontaktovaní, prostredníctvom privátnej správy na Instagrame resp.
TikToku, a to do 3 dní odo dňa vyhodnotenia každého zo súťažných období. Odovzdanie cien sa
uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom. Za
maloletého výhercu preberá výhru jeho rodič alebo právny zástupca.
vii. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca
nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi
určenému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu
odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne
v prospech vyhlasovateľa súťaže.
viii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
i.

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné
jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyhodnotený ako
výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého
bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a
zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a
priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.
Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

ii.

Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA
i.

ii.

iii.

Súťažiaci zodpovedá za to, že je jediným autorom ním poskytnutej fotografie a že ním poslané dielo
neporušuje žiadne práva tretích osôb (napr. práva zobrazených osôb) ani zákonné podmienky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného
uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť,
odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Vyhlasovateľ nezodpovedá za technické či programové chyby a
omyly vzniknuté počas Súťaže.
Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Vyhlasovateľovi bezodplatný súhlas na používanie fotografie,
na ktorých je Súťažiaci zobrazený v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov pre účely jeho použitia a zverejnenia Vyhlasovateľa na internetových

stránkach Vyhlasovateľ, Facebookových stránkach Vyhlasovateľa a Instagrame Vyhlasovateľa bez
priestorového a vecného obmedzenia, a to po dobu 3 (troch) rokov odo dňa odoslania fotografie
Súťažiacim Vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ je zároveň oprávnený fotografiu upraviť podľa potreby pre
účely uvedené v tomto súhlase. a to na dobu troch (3) rokov odo dňa jeho udelenia. Súťažiaci
poskytnutím fotografie Vyhlasovateľovi vyhlasuje a zaručuje, že disponuje súhlasom od všetkých osôb
zobrazených na fotografii (resp. ich zákonných zástupcov, ak ide o osoby mladšie ako 18 rokov) na ich
vyobrazenie a vyobrazenie prejavov osobnej povahy týchto osôb na fotografii, na zverejnenie
fotografie, na ktorom sú tieto osoby a prejavy osobnej povahy zobrazené alebo zachytené a na
poskytnutie fotografie tretej osobe, a to aj na propagačné a marketingové účely, to všetko v zmysle
príslušných právnych predpisov, najmä Zákona a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, a že poskytnutie fotografie nezasahuje do práv a oprávnených záujmov jednak
vyobrazených alebo zachytených osôb, a že dotknuté osoby udelili Účastníkovi Súťaže príslušný súhlas
na použitie ich osobných údajov pre účely účasti v Súťaži. Súťažiaci je povinný na požiadanie
Vyhlasovateľa takýto súhlas Vyhlasovateľovi preukázať.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek
podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v
prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej
webovej stránke alebo na Instagramovej stránke vyhlasovateľa súťaže jbl_cz_sk.
V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si
vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i.
tohto Článku štatútu.
Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v
súvislosti s prijatými cenami.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená Instagramom a nie je
s ňou žiadnym spôsobom prepojená.
Aplikáciu práv a povinností tejto súťaže špecifikované v Štatúte súťaže na území Českej Repubilky
preberá na základe Zmluvy o spolupráci DSI Czech s.r.o.

V Košiciach dňa 18.10.2021

