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1. Trvanie súťaže 
Súťaž sa uskutoční v dňoch 22.06. 2020 až 05.07. 2020 
 
2. Podmienky a vyhlásenie súťaže 
Úlohou Súťažiaceho je vyplniť registračný formulár 
https://form.jotform.com/201693345651355 
Súhlas so zasielaním marketingových informácií a personalizovanej reklamy na svoju e-
mailovú adresu. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so všeobecnými pravidlami EÚ a zákonom 
o ochrane osobných údajov. 
Do žrebovacej databázy bude zaradený každý Súťažiaci len raz. 
 
Do žrebovania budú zaradené všetky profily, ktoré splnia podmienky súťaže do 05.07. 2020 
20:00 (vrátane).	Najneskôr do 5 dní odo dňa ukončenia súťaže bude na instagramovom profile 
@iSTYLE.sk uverejnené vyžrebovanie víťaza Apple Watch series 5 Nike po dobu 24h 
prostredníctvom Instastories. 
 
 
3. Kto sa môže súťaže zúčastniť? 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na Slovensku s 
dovŕšením min. 18r. 
Zamestnanci usporiadateľa a ich najbližší príbuzní sa súťaže nemôžu zúčastniť. 
Ak je právna spôsobilosť výhercu obmedzená, výhru preberie jeho zákonný zástupca 
Osoby, ktoré sa zúčastnia na súťaži, sú si plne vedomé pravidiel súťaže a bezpodmienečne 
akceptujú podmienky. 
 
4. Ceny 
Cena pozostáva z Apple Watch series 5 Nike v sume 449 € alebo 489 € (veľkosť a farbu 
vyberá výherca) 
 
5. kontaktovanie výhercov 
Žrebovanie výhercov bude zverejnené na instagramovom profile iSTYLE.sk po dobu 24h v 
Instastory. 
Výherca bude kontaktovaný súkromným emailom do 2 pracovných dní od jeho oznámenia na 
instagramovom účte: @istyle.sk  
Výherca nemá nárok na výhru, ak: 
• neodpovie na oznamovací email do 3 pracovných dní od jej odoslania, ani inak nekontaktuje 
organizátora; 
• existujú dôkazy o tom, že výsledok výberového konania bol úmyselne ovplyvnený; 
• poskytli nepravdivé alebo nepresné kontaktné údaje; porušuje podmienky účasti; 
V takom prípade bude vybraný iný víťaz do 3 pracovných dní odo dňa, keď sa zistí, že 
pôvodný nemôže získať cenu. 
 



7. Odovzdanie ceny 
Cena bude odovzdaná na jednej z predajní iSTYLE, ktorú vyberie víťaz. Výherca, sa musí do 
vybraného obchodu dostaviť aby vyzdvihol cenu v stanovenej lehote. 
20 dní odo dňa, keď mu bola oznámená výhra, a bude musieť predložiť ID. V opačnom 
prípade stratí právo na výhru. 
Výhru je možné zaslať zmluvnou prepravnou spoločnosťou a to do 3 pracovných dní odo dňa 
kontaktovania výhercu. 
 
8. Povinnosti organizátora 
Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá pozmeniť, či súťaž zrušiť. Ak dôjde k zmenám, je 
povinný aktualizovať súťažné pravidlá a zmeny zverejniť.  
 
9. Záverečné ustanovenia  

Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoju vôľu riadiť sa pravidlami Súťaže 
obsiahnutými v tomto Štatúte a pokynmi vydanými Organizátorom. 

Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú 
hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom 
postupe Organizátor.  


