Štatút súťaže:
Súťaž s Hontom o lístky na parádu
(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:
Hont a jeho dejiny o.z.
Sídlo:
Lesenice 238, 991 08 Lesenice
IČO:
53618556
2. Spoluorganizátor Súťaže (ďalej len „Spoluorganizátor“)
Obchodné meno:
Obec Hrušov
Sídlo:
Hrušov 526, 991 42 Hrušov
IČO:
00319341
DIČ:
2021171361
3. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v priebehu od 3. augusta 2022 – do 15. augusta 2022 (vrátane). V
tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
4. Osoby oprávnené zúčastniť sa
Všetky osoby, ktoré splnili podmienky účasti v súťaži
5. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje v stanovenom termíne mať zakúpené
predplatné 2. ročníka časopisu Hont a jeho dejiny.
6. Výhra
Výhrou sú 2 lístky na podujatie Hontianska paráda, ktoré sa uskutoční v dňoch 19.
a 20. augusta 2022
7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Dňa 16. augusta Organizátor vyžrebuje jedného výhercu spomedzi všetkých
predplatiteľov 2. ročníka časopisu Hont a jeho dejiny. Víťaz bude oboznámený
telefonicky alebo emailom. V prípade ak výherca odmietne výhru, uskutoční sa druhé
kolo žrebovania.
8. Spôsob odovzdania výhry
Po oboznámení o výhre sa Organizátor a Výherca dohodnú na spôsobe odovzdania
výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude uložená
u Spoluorganizátora.
9. Ochrana osobných údajov
(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto
musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov
rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)
10. 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.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom
inak spojená.
V Leseniciach, dňa 01. augusta 2022

