
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE S ROBSTARK, USPORIADANÉ PROSTREDNÍCTVOM SÚŤAŽNÉ 

INTERNETOVÉ STRÁNKY 

 

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 

USPORIADATEĽOM SÚŤAŽE JE: Spoločnosť Canal+ Luxembourg S. a r.l.; so sídlom Rue Albert 

Borschette 4, L-1246 Luxemburg; R.C.S. Luxemburg: B 87.905; ktorá prevádzkuje obchodnú značku 

Skylink® (ďalej len „usporiadateľ“). 

ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE: Spoločnosť Media One s.r.o. so sídlom Thámova 137/16, Praha 8, 186 

00, ktorá zaisťuje súťaž pre usporiadateľov (ďalej len „organizátor“). 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE 

1. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Pod 

označením „Súťaž s ROBSTARK“ sa rozumie jedna súťaž, ktorá bude prebiehať v termíne  

od 16. 1. do 19. 2. 2023 (ďalej len „doba trvania súťaže“) na súťažnej internetovej stránke 

usporiadateľa www.canalplussport.cz/soutez (ďalej len „súťažná stránka“). 

2. Výsledky súťaže budú oznámené na súťažnej stránke www.canalplussport.cz/soutez do štrnástich 

dní od dátumu ukončenia súťaže. V oznámení bude uvedené meno a priezvisko výhercu. Výherca 

dáva zapojením sa do súťaže svoj súhlas so zverejnením osobných údajov a prípadným poskytnutím 

rozhovoru k výhre v súťaži. Organizátor bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo 

telefónneho čísla. 

III. VÝHRY 

Do súťaže sú venované dve hlavné výhry členstva All-in (každá výhra v hodnote 4 500 CZK) a 10 

vedľajších výhier Robove členstvo (každá výhra v hodnote 3 000 CZK). Organizátor súťaže si 

vyhradzuje právo na zmenu výhier. Do súťaže je vložených celkom 12 výhier. Účastník súťaže môže 

získať za celú dobu súťaže iba 1 výhru. 

IV. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby, koncoví spotrebitelia starší ako 18 rokov s doručovacou 

adresou na území v Českej a/alebo Slovenskej republike, ktoré vykonajú príslušnú registráciu podľa 

článku IV.2., nespadajú do okruhu osôb z tejto súťaže vylúčených (ďalej len „účastník“, účastníci 

súťaže“), a ktoré splnili všetky ostatné tu uvedené podmienky. 

  • výhercom bude účastník súťaže, ktorý odpovedal správne na súťažnú otázku a bol vybraný ako 

víťaz náhodným žrebovaním. Náhodné žrebovanie výhercov bude prebiehať po skončení súťaže zo 

všetkých správnych odpovedí doručených v termín súťaže (ďalej len „výherca“). 

2. Spôsob účasti v súťaži je definovaný následne: Registrácia sa uskutoční označením správnej 

odpovede a vyplnením formulára na súťažnej stránke kde účastník vyplní úplné meno a priezvisko, 

emailovú adresu a telefónne číslo a klikne na tlačidlo „ODOSLAŤ ODPOVEĎ“. Účastníci súťaže sa 

môžu zapojiť do súťaže v lehote stanovenej v zadaní súťaže, a to do polnoci 19. 2. 2023. Súťažiaci 

môžu o odstúpenie zo súťaže požiadať prostredníctvom emailovej adresy info@mediaone.cz. Takáto 

žiadosť sa považuje za odstúpenie účastníka zo súťaže. 

Zaškrtnutím jednej odpovede a súhlasom s pravidlami súťaže cez súťažnú stránku účastník súhlasí s 

pravidlami súťaže a berie na vedomie, že bude dochádzať k uchovávaniu osobných údajov pre 
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potreby súťaže. V prípade neudelenia súhlasu s pravidlami súťaže účastník nemôže byť zaradený do 

súťaže. 

3. Súťažná otázka bude zverejnená na internetovej stránke súťaže na začiatku súťaže, teda 

16. 1. 2023. Súťažiaci sa môže súťaže v dobe trvania zúčastniť opakovane, avšak platí obmedzenie viď 

článok III. 

4. Výherca bude kontaktovaný organizátorom súťaže podľa článku II.2. najneskôr do 5 prac. dní od 

skončenia súťaže. Výherca musí zaslať svoje meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail 

organizátorovi v odpovedi na e-mail zaslaný organizátorom, a to najneskôr do 5 pracovných dní od 

obdržania výzvy od organizátora. V prípade, že výherca neodpovie organizátorovi v tejto lehote, 

výherca berie na vedomie, že ani organizátor, ani usporiadateľ súťaže nemôže zaistiť dostupnosť 

výhry. 

Po konečnom priznaní výhry výhercovi je výherca o tejto skutočnosti informovaný telefonicky, či e-

mailom a bude mu odovzdaný unikátny kód, ktorý uplatní na webových stránkach www.robstark.cz. 

Pri zaobstarávaní členstva výherca zadá špeciálny kód a následne dostane mesačné členstvo 

zadarmo. Kód bude platný jeden kalendárny rok, teda si výherca môže rozhodnúť, kedy bude chcieť 

začať. 

Ministerstvo financií varuje: Účasťou na hazardnej hre môže vzniknúť závislosť! Zákaz účasti osôb 

mladších ako 18 rokov na hazardnej hre. 

5. Organizátor či usporiadateľ si vyhradzuje právo požiadať ktoréhokoľvek účastníka súťaže o 

doloženie toho, že spĺňa podmienky účasti v súťaži. Pokiaľ súťažiaci na vyzvanie nedoloží splnenie 

ktorejkoľvek z podmienok účasti v súťaži, bude zo súťaže vyradený a nemá nárok na žiadnu výhru. 

6. Podľa charakteru výhry a podľa uváženia usporiadateľa súťaže bude výhra odovzdaná do 30 dní od 

oznámenia výsledkov súťaže buď osobne, e-mailom, alebo odoslaná na adresu, ktorú účastník súťaže 

uviedol podľa článku IV. 4. 

7. Výhercovia sú povinní spolupracovať v záujme odovzdania a prevzatia výhier. Usporiadateľ môže 

výhercu zo súťaže vyradiť, pokiaľ neposkytne potrebnú súčinnosť na odovzdanie výhry. Výhry nie je 

možné postúpiť iným osobám ani preplatiť v hotovosti. V prípade, že výherca nedostane výhru vo 

vyššie uvedenom termíne, bezodkladne to oznámi organizátorovi. Výherca berie na vedomie, že v 

prípade oneskoreného oznámenia organizátorovi nenesie organizátor ani usporiadateľ súťaže 

zodpovednosť za dostupnosť výhry ani jej doručenie. 

V. VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE 

1. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa, organizátora či partnerských spoločností 

usporiadateľa, osoby podieľajúce sa akýmkoľvek spôsobom na organizácii tejto súťaže a ich rodinní 

príslušníci. Za rodinných príslušníkov sa na účely tejto súťaže považujú osoby tvoriace domácnosť 

alebo osoby blízke v zmysle Občianskeho zákonníka. 

2. Zo súťaže sú tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovie týmto súťažným 

pravidlám alebo ich porušia. 

3. Každý účastník súťaže sa môže zúčastniť súťaže opakovane, avšak výhru môže získať len jednu. 
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VI. PRÁVA A POVINNOSTI Usporiadateľa 

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami 

obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a organizátor so súhlasom usporiadateľa si vyhradzuje 

právo meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli 

byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. ; ďalej si organizátor so súhlasom usporiadateľ 

vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti či súťaž ukončiť 

alebo bez náhrady zrušiť. 

2. Oznámenie o zmene pravidiel či o zrušení súťaže vykoná organizátor so súhlasom usporiadateľa 

vhodným spôsobom; za takýto spôsob sa považuje zverejnenie na súťažnej stránke. 

3. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre výhercovi, za 

akékoľvek komplikácie pri vykonávaní registrácie do súťaže podľa čl. IV ods. 2 týchto súťažných 

pravidiel či odpovede na súťažnú otázku ani za škody vzniknuté počas doručenia/prepravy výhry. 

4. Usporiadateľ ani organizátor neposkytuje záruku vzťahujúcu sa na predmet výhry; také nároky 

musí výherca uplatniť v rámci právnych predpisov u poskytovateľa výhry ktorého organizátor uvedie 

pri odovzdaní výhry. 

5. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá za prípadné porušenie daňovej povinnosti alebo 

povinnosti uviesť výhru v daňovom priznaní zo strany výhercu. 

VII. OSOBNÉ ÚDAJE 

Účasťou v súťaži účastník súťaže berie na vedomie, že usporiadateľ spolu s organizátorom sú, ako 

samostatní správcovia osobných údajov, oprávnení osobné údaje uvedené v článku IV.2, a prípadne 

ďalšie osobné údaje oznámené v rámci súťaže, spracovávať na účely účasti v súťaži, a to na dobu 

nevyhnutnú na usporiadanie a vyhodnotenie súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych 

orgánov. Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na 

https://www.skylink.cz/osobni-udaje  a https://www.skylink.sk/osobne-udaje. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Pravidlá súťaže sú po celú dobu jej trvania k dispozícii na súťažnej stránke. Orgánom oprávneným na 

mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou v tejto súťaži je 

Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.coi.sk) účastník súťaže nájde 

okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov. Takéto konanie môže byť 

zahájené iba na základe návrhu účastníka súťaže a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s 

usporiadateľom či organizátorom. Účastník súťaže má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu 

online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. 

 

 

 

 

 

Dátum vyhotovenia: 13. 1. 2023 
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