ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Hráč jesene 2021”
(ďalej len „Štatút“)
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností
potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: FC KOŠICE a.s.
Sídlo: Bočná 10, 040 01 Košice- mestská časť Staré Mesto
IČO: 51 711 265
DIČ: 2120775932
IČ DPH: SK2120775932
Zapísaný v Obch. registri: Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1707/V
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 05.12.2021 16.00 hod. do 12.12.2021 20.00
hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Súťaže sa
nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k
Organizátorovi, alebo sa považujú za osoby blízke zamestnancom alebo členom
štatutárneho orgánu Organizátora alebo za osoby s Organizátorom inak personálne
alebo majetkovo prepojené.
4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže hlasoval za
,,Hráča jesene 2021” vo formulári Google Forms, ktorý je zverejnený na stránke
www.fckosice.sk.
5. Výhra
Výhrou v súťaži je dres FC KOŠICE a prehliadka priestorov futbalového štadióna
Košická futbalová aréna s futbalistom, ktorý bol účastníkmi súťaže zvolený za Hráča
jesene 2021.
6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude výherca vyžrebovaný dňa 13.12.
2021 spomedzi platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o výhercovi súťaže bude
zverejnené na stránke www.fckosice.sk a Facebook stránke FC Košice - oficiálna
stránka. Výherca bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených
kontaktoch. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví
záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade
žrebovanie zopakuje.
7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak
k vzájomnej dohode nedôjde, vecná výhra bude zaslaná poštovou prepravou
výhercovi na náklady Organizátora.
8. Ochrana osobných údajov
Účastník súťaže v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov, ako aj GDPR
udeľuje Organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré
Organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a
vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace

po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Účastník súťaže berie
na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie
práva podľa zákona o ochrane osobných údajov, resp. GDPR. Zároveň vyhlasuje, že
údaje, ktoré Organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Účastník súťaže súhlasí s
tým, že Organizátor súťaže zverejní na svojej webovej stránke www.fckosice.sk a
Facebook stránke FC Košice - oficiálna v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod
ktorým je výherca uvedený vo formulári Google Forms.
V Košiciach, dňa 05.12.2021

