
Pravidlá Tomboly  - 5. Narodeniny Forum Poprad 22. – 25. október 2020 
 
I.  Usporiadateľ súťaže 
Usporiadateľom súťaže Tombola - 5. Narodeniny Forum Poprad (ďalej len Súťaž) je prevádzkovateľ  
nákupného centra Forum Poprad spoločnosť  
 
Forum Poprad, a.s. IČO 36732117, so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6865/B   

(ďalej len "usporiadateľ"). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže 

je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa a produktov a služieb partnerov súťaže.  

II. Trvanie súťaže 

Súťaž sa uskutoční od 22.10.2020 od 9 hodiny do 25.10.2020 do 21.hodiny. 
 
III. Účastníci Súťaže 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, okrem zamestnancov usporiadateľa alebo blízkych osôb 
zamestnancov usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.  
 
IV.  Pravidlá Súťaže  
1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto počas trvania súťaže nakúpi v centre Forum Poprad, za 1 nákup si na 

infopulte centra na základe predloženého pokladničného bloku vyzdvihne tombolový lístok(ktorý je súčasťou 
zľavovej knižky). Za každých nákup vypíšete 1 tombolový lístok. Maximálny počet tombolových lístkov je na 
10 nákupov=10 lístkov. Vypísaný tombolový lístok ostáva v zlosovacej nádobe.  

2. Do Súťaže sa súťažiaci môže prihlásiť aj viackrát, za každý nákup získa 1 tombolový lístok. 
3. Žrebovanie Tomboly –5. Narodeniny Forum Poprad prebehne 26. októbra 2020 o 11. hodine.  
 
V. Výhry 
 

1. cena: voucher na 1 noc pre 2 osoby do hotela International 
2. cena: 50€ darčeková poukážka Forum Poprad  
3. cena: torta od Betka´s bakery  
4. cena: Lístky do Aquacity Poprad ( aqua packet) 
5. cena: Kozmetický balíček Yves Rocher  
6. cena: Darčeková poukážka v hodnote 10€ - martinus 
7. cena: Balíček produktov - Optika Mania  
8. cena: Balíček produktov - Ziaja 
9. cena: Poukážka v hodnote 50% do predajne Robel  
10. cena: Župan Topshop 
11. cena: Darčeková poukážka – Partyland  
12. cena: Balíček - Ekolekáreň 
13. cena: Darčeková poukážka v hodnote 10€- Dates Mobile  
14. cena: Balíček produktov – Big Star 
15. cena: Balíček produktov - Pupa 
16. cena: Darčekový balíček plný fornetov – Fornetti   
17. cena: Darčeková poukážka v hodnote 20€ - intim fashion  
18. cena: Tričko – Intersport  
19. cena: Poukaz na hodinový pobyt – Timeout detský kútik  
20. cena: Kipod Creatv hračka – Toyeto 
21. cena: Darčeková poukážka v hodnote 20€ - Adam  
22. cena: Cukrárske štúdio – Albi   
23. cena: Darčeková poukážka v hodnote 15€– Cyprianus  
24. cena: Balíček BioTech USA 
25. cena: Darčekový balíček CCC 
26. cena: Kožená kabelka – deimos   
27. cena: Poukážka v hodnote 30% do CCC  
28. cena: Dáždnik Forum Poprad   
29. cena: Darčeková poukážka do LPP ( Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay) 

 
 
VI.  Žrebovanie a zverejnenie výherného tombolového lístka 
Žrebovanie Tomboly- 5. Narodeniny Forum  prebehne 26. októbra 2020. Majiteľ vyžrebovaného tombolového 
lístka musí uviesť overovaciu informáciu uvedenú na zadnej strane lístka (meno a priezvisko, tel.kontakt, heslo 
alebo email).  Majiteľ výherného tombolového sa zverejní na FB profile ForumPoprad a na www.forumpoprad.sk 
v sekcii aktuality centra /5. Narodeniny Forum. V prípade, že na tombolovom lístku bude uvedený tel. kontakt 
alebo email, výherca bude aj priamo kontaktovaný. 

http://www.forumpoprad.sk/


 
 
 
VII. Spôsob odovzdania  výhier 
 
V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 7 dní od zverejnenia výsledkov kontaktovať výhercu, tento stráca 
nárok na výhru a výhra sa posúva na prvého náhradníka, teda výhercu vyžrebovaného ako ďalšieho v poradí. 
 
V prípade, že výhercovia nesplnia podmienku v zmysle tohto bodu  týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, 
prestávajú byť výhercami a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu. Ak 
výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. 
nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených 
týmito pravidlami stáva  prvý náhradník. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny 
bude dohodnutý medzi výhercom a usporiadateľom. Forma postúpenia ceny je písomná. 
 
 
VIII. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom Forum Poprad, a.s. Námestie Sv. 
Egídia 3290/124, Poprad, 058 01 v rozsahu: meno, priezvisko a email v súlade so zákonom  č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle všeobecného nariadenia 
Európskeho Parlamentu  a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných 
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov (GDPR- General Data Protection Regulation). Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas 
s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť mená Výhercov na internete 
na web stránke Súťaže, ako aj v propagačných materiáloch v masovokomunikačných prostriedkoch.  
Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému Usporiadateľovi. 
Súťažiaci, ktorý odvolá svoj súhlas počas trvania Súťaže, bude zo Súťaže vylúčený a stráca nárok na výhru. Ak 
výherca odvolá svoj súhlas po vyhlásení výsledkov, stráca nárok na výhru.  
 
IX. – Osobitné ustanovenia 
1.  Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu 
prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom,  budú hradené samotným výhercom . 

2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či 
bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke 
www.forumpoprad.sk  

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať 
cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ  a  namiesto výhier nie je možné 
požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky 
súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné 
vymáhať. 

4. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom 
rozsahu,  výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi. 

 

http://www.forumpoprad.sk/

