
Štatút súťaže „VYHRAJ KRMIVO PRE SVOJHO PSÍKA“ 
(ďalej len „Štatút“) 

 
 

Štatút súťaže upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup realizácie 
súťaže a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno: ProDog, s. r. o. 

Sídlo: Lesná 29, Poproč, okres Košice - okolie 
IČO:  47 408 944 

DIČ:  202 387 1190 
Zapísaný v registri: Okresný súd Košice I, oddiel Sro, číslo vložky 33365/V 

 
2. Termín konania súťaže 

Prihlásiť sa do súťaže je možné v období od 00:01 hod. dňa 14. 09. 2020 do 
23:59 hod.  dňa 18. 09. 2020.   

 
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Súťažiacim môže byť každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási a splní 
podmienky účasti. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti ProDog, 

s. r. o. a ich rodinní príslušníci. 

 
4. Podmienky účasti v súťaži 

Pre zaradenie do žrebovania sa vyžaduje, aby súťažiaci  
- prečítal štatút súťaže 

- dal Like na stránku Facebook spoločnosti ProDog, s. r. o. 
- hlasoval v  ankete  uverejnenej  na stránke  Facebook spoločnosti  ProDog,  

s. r. o. pod príspevkom o súťaži. Užívatelia Facebooku, ktorí už v ankete 
hlasovali skôr budú do súťaže zaradení automaticky a bude im pridelené 

súťažné číslo podľa poradia v akom hlasovali. 
- vložil do komentára v príspevku o súťaži internetový odkaz na krmivo, ktoré 

si želá v prípade výhry aj s uvedením hmotnosti balenia. Pre zaradenie do 
žrebovania sa akceptujú iba komentáre s priloženým internetovým 

odkazom a s uvedením hmotnosti balenia. Komentáre, ktoré okrem 
internetového odkazu a uvedenia hmotnosti balenia budú obsahovať aj iné 

údaje nebudú akceptované a súťažiacemu v tomto prípade nevznikne nárok 

na zaradenie do žrebovania.  
 

5. Výhra 
Výhrou v súťaži je jedno balenie granulovaného krmiva pre psa alebo 10 ks 

konzerv pre psa podľa vlastného výberu výhercu. 
 

6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude výherca dňa 19. 09. 2020 

vyžrebovaný spomedzi všetkých platne prihlásených súťažiacich. Každý súťažiaci 
bude mať pridelené súťažné číslo určené podľa poradia v akom sa do súťaže 

prihlásil (prvý účastník – 1, druhý účastník – 2 . . .), poradie bude určené podľa 
poradia v akom v ankete hlasovali (týka sa užívateľov, ktorí už v ankete 

hlasovali skôr) a podľa poradia komentárov na Facebook stránke spoločnosti 



ProDog, s. r. o. Žrebovanie výhercu sa uskutoční generátorom náhodných čísel. 

Meno výhercu bude zverejnené na internetovej stránke (www.prodog.sk/sutaz.php) 
a na stránke Facebooku spoločnosti ProDog, s. r. o. v aktualizovanom príspevku 

o súťaži v nedeľu 20. 09. 2020, výherca bude tiež priamo kontaktovaný 
Organizátorom súkromnou správou na Facebooku, prípadne na ďalších 

kontaktoch, ak tieto kontakty poskytne. Nárok na výhru zaniká po uplynutí 7 dní 
od vyhlásenia výhercu. Organizátor v tomto prípade žrebovanie zopakuje a bude 

určený nový výherca. 
 

7. Spôsob odovzdania výhry 
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak 

k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná výhercovi na náklady 
Organizátora.  

 
8. Ochrana osobných údajov  

Osobné údaje súťažiacich budú spracované v rozsahu ich užívateľského mena na 

Facebooku a nebudú poskytnuté tretej strane. 
 

9. Záverečné ustanovenia 
Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, 

že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na 
súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. 

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, 
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a spoločnosti 

Facebook z nej nevyplývajú žiadne záväzky.  
 

 
Poproč, 13. 09. 2020 

 
 


