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Pravidlá súťaže s názvom
“ Darujte nám 2% z daní a vyhrajte hodnotné ceny”
platí len pre Slovenskú republiku

Úvodné ustanovenia
Táto súťaž “ Darujte nám 2% z daní a vyhrajte hodnotné ceny ” bude ďalej označované len
ako „súťaž“. Organizátor tejto súťaže je Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia,
Vinohrady 647, 951 35 Veľké Zálužie ďalej len ako „organizátor“. Žiadna iná osoba, ani
spoločnosť a to najmä Facebook, Instagram a Google nie je za túto súťaž zodpovedná a to ani
v prípade, ak sa táto súťaž bude zobrazovať, zdieľať a šíriť prostredníctvom ich webových
stránok, služieb, alebo aplikácií. Súťaž slúži na propagáciu a motiváciu súťažiaceho venovať
organizátorovi asignovanú daň na podporu činností klubu podľa stanov. Súťaž začína
1.1.2020 a končí 30.4.2020. Súťaž bude propagovaná na Facebook stránke organizátora
CTVZ - Cyklo Team Veľké Zálužie ďalej len „FB stránka“, fotkami, ktoré budu v popise
označené názvom súťaže., ďalej len „fotka“. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická, alebo
právnická osoba zo SR, okrem rodiny a priamych spolupracovníkov organizátora, čím sa táto
osoba stane „súťažiacim“.

Výhra a jej uplatnenie
Výhrou sú hodnotné ceny, ktoré sú priebežne aktualizované na webovej stránke organizátora
na adrese https://www.ctvz.sk/hodnotne-ceny/. Súťažiaci môže vyhrať iba jednu z týchto cien,
čím sa stáva „výhercom“. Výhra bude odovzdaná do 30 dní po vyhlásení výsledkov súťaže.
Výhru je povinný si výherca vyzdvihnúť osobne do 30 dní od vyhlásenia výsledkov vo
Veľkom Záluží – miesto bude upresnené výhercom e-mailom, ktorý bol zadaný pri registrácií.

Povinnosti súťažiaceho
Súťažiaci je povinný vykonať nasledovné kroky:
1. „1 krok - vyplňte prosím formulár“ – vyplniť formulár na web stránke organizátora
https://www.ctvz.sk/podporte-nas/
2. „2 krok - stiahnite a vyplňte dokumenty“ – postupovať podľa pokynov na webovej
stránke .
V rámci kroku 2 je potrené ešte odovzdanie dokumentov:
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A) Vyplnené a podpísané tlačivá č.2 a č.3 nám zašlite do 25.04.2020 a my ich
odovzdáme za Vás do 30.04.2020 na daňovom úrade. Adresa pre odoslanie:
Post BOX 11, 951 35 Veľké Zálužie
B) Vyplnené a podpísané tlačivá č.2 a č.3 odovzdajte do 30.04.2020 na
daňovom úrade a zašlite nám potvrdenie o odovzdaní (pečiatka daňového
úradu s dátum a potvrdením podania). Údaje o sumách nemusia byť
viditeľné. Nahrať súbory na adrese https://www.ctvz.sk/nahrajte-subory/

Povinnosti organizátora
Organizátor je povinný vyžrebovať výhercov do 7 dní od ukončenia súťaže.
Organizátor je povinný zverejniť výhercov hodnotných cien na svojej FB stránke v deň
žrebovania.

Spoločné ustanovenia:
K oznámeniu o výhre bude použitá e-mailová adresa, ktorú výherca hlavnej výhry uviedol pri
registrácií na webovej stánke www.ctvz.sk.
V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel
súťaže, prepadá výhra organizátorovi
Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu
osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora.
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s
používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu
doručenia výhry výhercovi.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie
výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch .
Organizátor nezodpovedá za vlastnosti výhier, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady
dohodnuté inak.

Všeobecné podmienky
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v
plnom rozsahu dodržiavať.
Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch organizátora (letáky,
plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom
zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.
V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe
povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu –
fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne
postenie.
Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru.
O výške výhry bude organizátor výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k
zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní
daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné
kontaktovať svojho daňového poradcu.
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Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť organizátor uplatní
najmä vtedy, ak z z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade,
že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže organizátor
od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.
Organizátor je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže.
Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti
so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné
a konečné.
Aktuálne pravidlá súťaže budú vždy zverejnené na webovej adrese
https://www.ctvz.sk/podporte-nas/#

Vo Veľkom Záluží dňa 31.12.2019

Ing. Andrej Práznovský
Prezident klubu
Cyklotrial Team Veľké Zálužie
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