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Súťažné podmienky 
„neCHaJ STan doma“

I.

Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829  48 Bratislava (ďalej len „PSS“), 
partnerom súťaže je POHODA FESTIVAL, s. r. o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava (ďalej len „FESTIVAL“). 

II.

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je vyhotovenie a  zaslanie jednej fotografie na  tému „Nechaj stan doma“ a  následne jej 
zaradenie do žrebovania o nepeňažnú výhru. 

III.

Termín a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. 5. do 31. 5. 2016 na Fun page PSS na facebooku www.facebook. 
com/riesenieprebyvanie (ďalej len „FB PSS“).

IV.

Podmienky súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý, kto v termíne od 1. 5. do 31. 5. 2016 (vrátane) pošle do správy na FB PSS 
fotografiu na tému „Nechaj stan doma“. Podmienkou je postaviť stan doma v interiéri a odfotiť sa s ním. Kreativite 
sa medze nekladú. Spolu s fotografiou je nutné uviesť aj kontaktné údaje (meno, priezvisko, tel. kontakt). 
Fotografie budú následne zverejnené na FB PSS v albume s názvom „Nechaj stan doma“.

V.

Výhry 

Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, bude vyžrebovaný 1 výherca. 
Výhra bude nepeňažná - Ubytovanie v komfortnom stane pre 5 osôb v sektore bývania „FOX VILLAGE“ 
počas festivalu Pohoda 2016, v termíne od 7. 7. do 10. 7. 2016, vrátane vstupeniek na festival pre 5 osôb. 

VI.

Žrebovanie

Žrebovanie sa uskutoční v PSS v 22. týždni za účasti zástupcov úseku marketingu PSS. 

VII.

Zverejnenie výsledkov žrebovania

Meno výhercu a víťazná fotografia budú zverejnené dňa 6. 6. 2016. Výherca bude o výhre informovaný telefonicky 
zástupcom PSS. Zároveň s ním bude dohodnutý aj spôsob odovzdania výhry. 



VIII.

Zdanenie výhry

Nepeňažná výhra v hodnote nepresahujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. 
v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu.

IX.

Osobitné ustanovenia

Zapojením sa do súťaže udeľujú účastníci svoj súhlas na zverejnenie fotografií na FB PSS.
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci PSS a obchodní zástupcovia PSS. 
Na výhru nie je právny nárok. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie uvedenými 
ustanoveniami. Vyhlasovateľ akcie si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť.
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