PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „AQUATIC NINJA“

1.

USPORIADATEĽ A CIEĽ SÚŤAŽE

1.2

Usporiadateľom súťaže s názvom „Aquatic Ninja“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť X-BIONIC
® SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10684/T (ďalej len
„usporiadateľ“).

1.3

Usporiadateľ je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky, v meste Šamorín
prevádzkuje okrem iného aj x-bionic® aquatic sphere - aqua arénu, s 50-metrovým vonkajším
olympijským bazénom (v letnom období), 25-metrovým vnútorným bazénom, s prieplavovým
rekreačným bazénom s rozmanitými vodnými atrakciami ako gejzíry, masážne trysky či „divoká
rieka“, s vonkajším a vnútorným detským bazénom, interiérovými a exteriérovými toboganmi,
rodinnou vodnou exteriérovou šmykľavkou a nafukovacou vodnou atrakciou PRO-TRACK
(ďalej len „nafukovacia atrakcia“).

1.4

Cieľom súťaže je podpora aktivít usporiadateľa v x-bionic® aquatic sphere.

2.

TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

2.1

Súťaž prebieha v čase otváracích hodín x-bionic® aquatic sphere v termíne od __25.06.____2022
do _28.08.____ 2022, ak usporiadateľ neurčí inak, v súťažných dňoch ktorými sú spravidla sobota
a nedeľa, v časovom rozpätí od 11:00 hod. - 16:00 hod. (ďalej len „čas konania súťaže“)
prostredníctvom osobnej účasti účastníkov súťaže v priestoroch 50-metrového olympijského
bazéna x-bionic® aquatic sphere na nafukovacej atrakcii (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2.2

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť čas konania súťaže v rámci súťažného dňa, s ohľadom
na počet účastníkov súťaže alebo poveternostné podmienky; tým nie je dotknutý článok 8. týchto
pravidiel.

3.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

3.1

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito
pravidlami súťaže.

3.2

Účastníkom súťaže môže byť:
a)

fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony v zmysle § 8 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a/alebo

b)

fyzická osoba, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, so súhlasom svojho
zákonného zástupcu

(ďalej len „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí do súťaže na nafukovacej atrakcii v čase a mieste
konania súťaže podľa článku 2. týchto pravidiel súťaže, a to za kumulatívneho (súčasného)
splnenia nasledujúcich podmienok:
(i)

prihlásením sa na prevádzke usporiadateľa pri letnej miestnosti plavčíka, kde po zaplatení
štartovacieho poplatku vo výške 2,- eur s DPH na náramok návštevníka za jeden štart (ďalej
len „štartovné“) obdrží lístok, ktorý ho oprávňuje k účasti na súťaži. Na štartovacom lístku
bude vytlačený aktuálny dátum. Lístok je možné použiť len v daný deň.

(ii)

po zaplatení štartovného, prevzatím vstupenky/vstupeniek (s vyznačeným dátumom
súťažného dňa); za každé zaplatené štartovné bude vydaná jedna samostatná vstupenka.

(iii)

zakúpenie platnej vstupenky do x-bionic® aquatic sphere (minimálna úhrada základného
vstupu na 1,5 hod za 9,- eur s DPH na deň) v čase v ktorom sa súťažiaci má záujem
zúčastniť súťaže a zakúpi si štartovné.

3.3

S výnimkou splnenia podmienok podľa bodu 3.2, nie je účasť v súťaži podmienená žiadnym
ďalším nákupom tovarov alebo služieb poskytovaných usporiadateľom v športovo-kongresovom
areáli X-BIONIC® SPHERE.

3.4

Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť aj viackrát v čase konania súťaže a viackrát v rámci
jedného súťažného dňa, podľa počtu vstupeniek, ktorým zodpovedá počet zaplateného
štartovného, a však maximálne 3 štarty na za jedno súťažné kolo.

4.

VÝHRY V SÚŤAŽI

4.1

Účastník súťaže, ktorý v čase vyhodnotenia súťaže splní podmienky súťaže podľa týchto
pravidiel, môže vyhrať v nižšie uvedených kategóriách nasledovné výhry udeľované po každom
súťažnom dni:
a)

maloletí účastníci súťaže:
aa)

od 6 rokov veku do 9 rokov veku bez ohľadu na pohlavie

1. miesto – nápoje 3XP, 2. a 3 miesto reklamné predmety x-bionic
ab)

od 10 rokov veku do 14 rokov veku bez ohľadu na pohlavie

1. miesto – nápoje 3XP, 2. a 3 miesto reklamné predmety x-bionic
ac)

od 15 rokov veku do 17 rokov veku bez ohľadu na pohlavie

1. miesto – nápoje 3XP, 2. a 3 miesto reklamné predmety x-bionic
b)

plnoletí účastníci súťaže – ženy
1. miesto – nápoje 3XP, 2. a 3 miesto reklamné predmety x-bionic

c)

plnoletí účastníci súťaže – muži
1. miesto – nápoje 3XP, 2. a 3 miesto reklamné predmety x-bionic

(ďalej pre výhru pod písm. a) až c) tohto bodu 4.1 len „výhra“).
4.2

Výhra je nepeňažná a je predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z o dani
z príjmov, v znení neskorších predpisov. Nepeňažné ceny alebo výhry zdaňuje fyzická osoba cez
daňové priznanie k dani z príjmov podané za príslušné zdaňovacie obdobie. Nepeňažné ceny
alebo výhry sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR za cenu alebo
výhru.

4.3

Usporiadateľ v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, v znení neskorších
predpisov oznamuje hodnotu výhry tak ako je uvedená v bode 4.1.

5.

PRIEBEH SÚŤAŽE A SPÔSOB VÝBERU VÝHERCU

5.1

Registrácia účastníkov súťaže končí na základe rozhodnutia usporiadateľa, spravidla však 15
minút pred časom konania súťaže v príslušný súťažný deň.

5.2

Po úspešnej registrácii účastníka súťaže, zaplatení súťažného a preukázaní sa vstupenkou
usporiadateľovi, je účastník oprávnený zúčastniť sa súťaže. Zaplatený poplatok za účasť v súťaži
– súťažné je platný len na súťaž konanú v súťažný deň jeho zakúpenia v čase konania súťaže;
vstupenka oprávňuje účastníka súťaže na jeden samostatný „štart“ v súťaži.

5.3

Súťaž bude prebiehať v čase konania súťaže a v mieste konania súťaže, v týchto kategóriách:
a)

maloletí účastníci súťaže od 6 rokov veku do 9 rokov veku (rozhodujúci je vek účastníka
súťaže ku dňu kedy sa dané kolo súťaže koná) bez ohľadu na pohlavie

b)

maloletí účastníci súťaže od 10 rokov veku do 14 rokov veku (rozhodujúci je vek účastníka
súťaže ku dňu kedy sa dané kolo súťaže koná) bez ohľadu na pohlavie

c)

maloletí účastníci súťaže od 15 rokov veku do 17 rokov veku (rozhodujúci je vek účastníka
súťaže ku dňu kedy sa dané kolo súťaže koná) bez ohľadu na pohlavie

d)

plnoletí účastníci súťaže – ženy (rozhodujúci je vek účastníka súťaže ku dňu kedy sa dané
kolo koná)

e)

plnoletí účastníci súťaže – muži (rozhodujúci je vek účastníka súťaže ku dňu kedy sa dané
kolo súťaže koná)

5.4

Pred časom konania súťaže vyzve usporiadateľ účastníkov súťaže, aby sa dostavili na miesto
konania súťaže. V prípade, ak sa účastník súťaže nedostaví na miesto konania súťaže ani na druhú
výzvu usporiadateľa, zaniká bez akejkoľvek náhrady jeho nárok na účasť v súťaži v príslušný
súťažný deň.

5.5

V prípade, ak účastník súťaže z vlastného rozhodnutia nepoužije vstupenku/všetky zakúpené
vstupenky štartovného podľa bodu 3.2 (iv), tj. nebude štartovať v deň zakúpenia štartovného,
zaniká po ukončení súťaže v príslušný súťažný deň, na základe tejto vstupenky/vstupeniek
štartovného, bez akejkoľvek náhrady jeho nárok štartovať v súťaži v ďalší súťažný deň.

5.6

Ak usporiadateľ neurčí inak, súťaží sa v kategóriách podľa nasledujúceho poradia: kategória 5.3,
písm. a), kategória 5.3, písm. b), kategória 5.3, písm. c), kategória 5.3, písm. d) a kategória 5.3,
písm. e).

5.7

Súťaž spočíva v čo najrýchlejšom prebehnutí cez nafukovaciu atrakciu v celom rozsahu, pričom
čas účastníka súťaže bude zaznamenávaný časomierou usporiadateľa, ak nie je určené inak.

5.8

V prípade ak účastník súťaže počas prebehnutia cez nafukovaciu atrakciu spadne, zošmykne sa,
preskočí jej jednotlivé časti, nie je oprávnený pokračovať a dosiahnutý čas sa mu nezapočítava
do výsledného poradia; tým však nie je dotknuté oprávnenie účastníka súťaže predložiť
usporiadateľovi novú vstupenku - štartovné a zúčastniť sa opätovne súťaže. V prípade ak účastník
súťaže neprebehne cez nafukovaciu atrakciu vzorovým spôsobom, dosiahnutý čas sa mu
nezapočítava do výsledného poradia. Rozhodnutie o započítaní/nezapočítaní času do výsledného
poradia je výlučne na rozhodnutí usporiadateľa, je konečné a bez možnosti odvolania.

5.9

Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť/štartovať viackrát v čase konania súťaže (podľa počtu
uhradených poplatkov v zmysle bodu 3.2 písm. (iii) - štartovné), avšak maximálne 3 štarty na za
jedno súťažné kolo; do výsledného poradia sa však účastníkovi súťaže započítava vždy len
najlepší dosiahnutý čas.

5.10 Po ukončení každého súťažného dňa konania súťaže usporiadateľ vyhodnotí súťaž, a to
bezprostredne po skončení príslušného súťažného dňa v rámci každej jednotlivej kategórie.
5.11 V každej jednotlivej kategórii sa výhercami stávajú účastníci súťaže, ktorí splnia podmienky
stanovené pravidlami súťaže a dosiahnu ako prví traja najlepší čas.
6.

OZNÁMENIE O VÝHRE A DISTRIBÚCIA VÝHRY, ZÁNIK NÁROKU NA VÝHRU

6.1

Usporiadateľ odovzdá, , výhercovi priamo na mieste súťaže po skončení príslušného súťažného
dňa v rámci vyhlásenia víťazov súťaže.

6.2

Výherca nie je povinný výhru prijať. Ak bude výhra z akéhokoľvek dôvodu neprevzatá, alebo
vyhláseným výhercom odmietnutá, zaniká nárok výhercu bez akejkoľvek náhrady na túto výhru
okamihom jej neprevzatia alebo momentom jej odmietnutia.

6.3

Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

6.4

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry.

6.5

Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

7.

VYLÚČENIE Z ÚČASTI V SÚŤAŽI

7.1

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť účastníkov súťaže v zmysle týchto
pravidiel súťaže.

7.2

Vylúčení budú najmä tí účastníci súťaže, ktorí:
a)

akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže;

b)

využívajú nepovolené pomôcky (napríklad protišmykovú obuv, rukavice, vosk, lepidlo
atď.);

c)

sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

d)

sú zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok;

e)

7.3

sa správajú agresívne, nevhodným spôsobom, hrubo, v rozpore s dobrými mravmi, so
všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo spôsobom znižujúcim
ľudskú dôstojnosť.

Pri každom vylúčení zo súťaže:
a)

stráca účastník súťaže možnosť pokračovať v súťaži v rámci súťažného dňa, alebo aj
v rámci celej súťaže (podľa rozhodnutia usporiadateľa), bez nároku na akúkoľvek
náhradu,

b)

bude účastníkovi súťaže, ktorý je aj výhercom následne výhra odobraná, prípadne bude
musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.

7.4

V prípade vylúčenia účastníka zo súťaže a straty nároku/neexistencie nároku na výhru podľa
týchto pravidiel zo súťaže, usporiadateľ môže určiť náhradného výhercu; primerane sa použijú
ustanovenia bodu 5.4 týchto pravidiel súťaže.

7.5

Akékoľvek rozhodnutie usporiadateľa podľa tohto článku je konečné, bez možnosti akéhokoľvek
odvolania.

8.

PREDČASNÉ UKONČENIE SÚŤAŽE

8.1

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť, zmeniť termín súťaže alebo ukončiť súťaž kedykoľvek
bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní
najmä vtedy, ak z technických dôvodov, poveternostných dôvodov, organizačných dôvodov alebo
z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže.

8.2

V prípade ak účastníci súťaže mali zaplatené štartovné, za účasť v súťaži v rámci príslušného
súťažného dňa, usporiadateľ štartovné v plnej výške účastníkovi súťaže vráti a to po predložení
príslušného daňového dokladu preukazujúceho zaplatenie štartovného.

8.3

V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním účastníka súťaže,
štartovné sa nevracia a usporiadateľ môže od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

9.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY
Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti
v súťaži, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Usporiadateľ
nezodpovedá za zdravotný stav ani fyzický stav účastníkov súťaže. Okrem toho usporiadateľ
nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov,
časomiery alebo za prípady vyššej moci.

10.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

10.1 Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a pokynmi
usporiadateľa a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže je okrem pravidiel súťaže,
povinný dodržiavať aj návštevný poriadok a prevádzkový poriadok x-bionic® aquatic sphere,
pokyny zamestnancov prevádzky x-bionic® aquatic sphere.
10.2 Účastník súťaže (plnoletý účastník súťaže, a zákonný zástupca za maloletého účastníka súťaže
alebo osoba poverená zákonným zástupcom dohľadom a plnením povinností k maloletému
účastníkovi súťaže) berie na vedomie a je si plne vedomý/á všetkých možných rizík, prípadne
zranení vzniknutých v súvislosti s účasťou účastníka na súťaži a preberá všetku zodpovednosť v
prípade úrazu alebo inej ujmy na zdraví alebo majetku vzniknutej v súvislosti s účasťou v súťaži.
10.3 Výherca berie na vedomie, že zodpovedá za prípadné daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce
z výhry, ktoré je povinný si vysporiadať samostatne.
10.4 Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na aquatic@xbionicsphere.com a to najneskôr do 5 kalendárnych dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na
sťažnosti zaslané po termíne alebo oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.
10.5 Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so
spoločnosťou Facebook.
10.6 Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť
ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené
takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných
ustanovení.

10.7 Usporiadateľ má výhradné právo na zmenu týchto pravidiel súťaže.
10.8 Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá
súťaže sú k dispozícii na stránke www.xbionicsphere.com a zároveň sú uložené v písomnej
podobe v priestoroch x-bionic® aquatic sphere.
V Šamoríne dňa : 25.6. 2022
X-BIONIC ® SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134, DIČ: 2023504054, IČ DPH:
SK2023504054, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10684/T

