
Úplné pravidlá a podmienky akcie „Láska hory prenáša – Valentín vo Forume“               

v Nákupnom centre Forum Poprad 

 

Zmyslom týchto pravidiel je úplná úprava spotrebiteľskej akcie s názvom „Láska hory prenáša – 

Valentín vo Forume“  (ďalej len „akcia“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne, 

úplne a jasne upravuje pravidlá a podmienky akcie. 

Výňatky z týchto pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných 

materiáloch majú čisto informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto akcie. 

 

                                Článok l. 

                                                               Všeobecné informácie 

 

Usporiadateľ a organizátor akcie 

Forum Poprad, a.s., Ventúrska 12, 811 01 Bratislava, IČO: 36732117, IČ DPH: SK2022319365 

 

Čas a miesto konania akcie  

Akcia prebieha odo dňa 10.2.2020 do 14.2.2020 („trvanie akcie“) v priestoroch NC, na adrese Forum 

Poprad, Nám. Sv. Egídia 3290/124, 058 01 Poprad ( ďalej len NC Forum)  

 

                                                                             Článok ll. 

                                                       Podmienky a pravidlá účasti na akcii 

 

PRINCÍP AKCIE 

Zákazníci zbierajú doklady za nákupy v obchodoch NC. Za nákup uskutočnený v období od 10.2.2020 

- 14.2.2020 majú zákazníci možnosť ZDARMA získať darček v podobe 5€ darčekovej poukážky 

Forum Poprad.(ďalej len „darček“) 

 

NÁLEŽITOSTI DOKLADOV PRE POTREBY AKCIE 

• Nákup realizovaný v obchodoch NC v období od 10.2.2020-14.2.2020 

• Minimálna hodnota nákupu 50€.  

• Na vyzdvihnutie 1ks darčeka, sa môže uplatniť jeden bloček v hodnote nad 50€ 

• Na jeden bloček nad 50€ je možné vydať maximálne jeden darček   

 

 

 

 



ROZDÁVANIE DARČEKOV 

• Zákazník, ktorý príde k označenému výdajnému miestu, ktorým je Infopult na prízemí,  

v období od 10.2.2020 – 14.2.2020 a preukáže sa poverenému personálu dokladom/dokladmi 

za zrealizovaný nákup z niektorého z obchodov NC, dostane od organizátora darček  

 

• Každý predložený doklad bude pri výdaji označený a nie je ho možné použiť opakovane. 

 

• Počet darčekov je na každý deň limitovaný na vyčerpanie zásob  

 

 

• Na  získanie darčeka nie je právny nárok. 

 

• Pokiaľ si výherca cenu neprevezme v čase stanovenom organizátorom a/alebo 

usporiadateľom, čiže v období medzi 10.2.2020 – 14.2.2020, možnosť získať darček zaniká. 

 

 

• Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu darčekov, či zrušenie akcie, v prípade 

rozdania všetkých zásob pripravených darčekov, túto akciu ukončiť predčasne. 

 

 

                                                               Článok lll. 

                                                           Účastník akcie 

 

Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá splní podmienky účasti na 

akcii. 

Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere 

k usporiadateľovi či organizátorovi akcie a osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.   

t. j. všetci zamestnanci NC, všetci zamestnanci nájomcov NC, všetci agentúrni pracovníci 

spolupracujúci s NC, rovnako tak aj usporiadateľ a organizátor akcie. 

Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady vylúčiť z akcie každého účastníka, ktorý nedodrží 

pravidlá akcie alebo sa nespráva v súlade s dobrými mravmi, či v súlade s právnymi predpismi SR, 

prípadne kohokoľvek, kto môže poškodiť túto akciu alebo dobrú povesť organizátora alebo 

usporiadateľa. 

 

Článok VI. 

Všeobecné podmienky  

 

Úplné pravidlá akcie a ďalšie informácie o akcii sú po dobu konania akcie k dispozícií na 

internetových stránkach www.forumpoprad.sk  

Organizátor akcie má právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie podľa vlastného 

uváženia, jeho rozhodnutie je konečné a záväzné. Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek 

obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť, alebo zrušiť akciu. Zmena pravidiel či zrušenie akcie sú účinné 

v okamžiku zverejnenia ich zmeny na internetových stránkach www.forumpoprad.sk  

 

http://www.forumpoprad.sk/
http://www.forumpoprad.sk/


Ostatné vzťahy vyslovene neupravené týmito pravidlami sa riadia platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky.  

 

Pravidlá zverejnené 10.2.2020 

 

 

 


