
Pravidlá súťaže 
 
 

1. Organizátor súťaže, spoločnosť ADTRUCKS, s.r.o., Čečinova 21/A, Bratislava 821 05 
uvádza súťaž „Navrhni si kamión a presláv sa“  (ďalej len „súťaž") v termíne od 20.9. do 
20.11. 2013 
 
2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 
pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným 
právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s 
prevádzkovaním a organizovaním súťaže - príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre 
účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa 
tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a 
bude následne odovzdaná náhradníkovi - ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto 
pravidiel súťaže. 
 
3. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá splní všetky nasledovné podmienky účasti v 
súťaži: 

a) Odošle svoj súťažný návrh na emailovú adresu adtrucks@adtrucks.eu počas trvania 
súťaže  

b)  Uvedie svoje kontaktné údaje  
 

4. Pravidlá súťaže:  Do súťaže o značkový tablet sa môže zapojiť každý účastník, ktorý 
v období trvania súťaže zašle svoj grafický návrh na emailovú adresu podľa bodu 3 a) týchto 
pravidiel súťaže. 
Grafický návrh musí byť aplikovaný na makete kamióna, ktorý si bude môcť súťažiaci 
stiahnuť na stránke www.adtrucks.eu 
 
Témy pre grafické návrhy sú:  
- propagácia svojej krajiny ( región, príroda, historické pamiatky a pod...) 
- produktová komerčná reklama 
 
5. Najlepší návrh súťažnej sekcie ,,Propagácia tvojej krajiny“ bude vyrobený a umiestnený na 
kamión ADTRUCKS a 6 mesiacov bude jazdiť. Na tento účel poskytne autor víťazný návrh 
bezodplatne.  
Celkového víťaza vyberie odborná porota a autor víťazného návrhu získa značkový tablet. 
Členovia poroty budú menovite uvedení na stránke www.adtrucks.eu/sutaz.  
 
6. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu cien v súťaži, čo oznámi zverejnením nových 
pravidiel súťaže.  
 
7. Začiatok termínu konania súťaže je 20.9.2013 koniec 20.11.2013 o 24:00 hod. 
 
8. Všetci zaregistrovaní účastníci súťaže, ktorí v tomto termíne splnili súťažné podmienky 
podľa týchto pravidiel súťaže budú zaradení do súťaže. 
 
9. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. 
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10. Ak nebude možné z akýkoľvek dôvodov doručiť/odovzdať výhru určenému výhercovi 
najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov súťaže, bude výhra následne 
odovzdaná náhradníkovi. 
 
11. Organizačno-technické zabezpečenie súťaže, jej organizovanie a prevádzkovanie, priebeh 
a riadne ukončenie bude realizované prostredníctvom organizátora súťaže. 
 
12. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži. 
 
13. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže 
vylúčený. 
 
14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas konania súťaže zmeniť 
podmienky súťaže. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže 
zverejní a sprístupní verejnosti. 
 
15. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas na použitie a 
spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely 
organizátora, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a v súlade s 
ustanovením § 5 zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platnom znení.  

 
Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné 
údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže 
potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných 
údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora, podľa zákona o 
ochrane osobných údajov. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj 
súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.  

Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo 
zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, 
bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a 
propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v 
hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. 

16. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke 
organizátora www.adtrucks.eu . V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách  
súťaže, bude toto vykonané písomne a uverejnené na adrese www.adtrucks.eu . Účinnosť tejto 
zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Zapojením sa do súťaže 
vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude 
výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní 
požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. 
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