
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Jarná gastro súťaž o 2 dňový wellness pobyt” 

(ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností 
potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach 
účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno: GASTRO - HAAL, s.r.o. 
Sídlo: Považská 16 Nové Zámky 940 67 
IČO: 31435076 
DIČ: 2020413659 
Zapísaný v registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 20/N 

2. Termín konania súťaže 
Súťaž sa uskutoční v období od (1.3.2023) do (30.4.2023). V tomto termíne je 
možné prihlásiť sa do súťaže. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Súťaže sa 
nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti GASTRO - HAAL, s.r.o. a ich rodinní 
príslušníci. 

4. Podmienky účasti v súťaži 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže  
pridal komentár pod príspevok s odpoveďou na otázku položenú v príspevku zo 
dňa 2.3.2023 na Facebook stránke https://www.facebook.com/gastrohaalnz  

5. Výhra 
Výhrou v súťaži je  

1. Cena: Ubytovanie na dve noci pre 2 osoby v apartmáne Betica, Nesvady a 2 
celodenné vstupenky na Kúpalisko Thermal Nesvady. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz náhodne vybraný. 
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke GASTRO - 
HAAL, s.r.o. (https://www.facebook.com/gastrohaalnz). Víťaz tiež bude priamo 
kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude 
reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, 
stráca na výhru nárok. 

7. Spôsob odovzdania výhry 
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak 
k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi 
na náklady Organizátora. 

8. Ochrana osobných údajov 
Všetky informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke 
https://gastrohaal.sk/informacna-povinnost-prevadzkovatela  



9. Záverečné ustanovenia 
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s 
tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti 
na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. 
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom 
sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom 
a nie je s Facebookom inak spojená. 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu termínu ukončenia súťaže.  
V Nových Zámkoch, dňa 28.2.2023. 


