ŠTATÚT SÚŤAŽE o športtester Polar M400

1.

Usporiadateľ súťaže: BeCool, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava

2.

Termín súťaže: 1.4.-2.4.2017

3.

Účastníci súťaže: Súťaž je určená pre každého poistenca zdravotnej poisťovne Dôvera vo veku nad 18 rokov, ktorý sa
zúčastní 12. ročníka ČSOB Bratislava Marathonu v niektorej z kategórií minimaratón, desiatka, polmaratón, maratón, štafeta
a dobehne až do cieľa, resp. prebehne celý svoj štafetový úsek.

4.

Výhra: 2 x športtester Polar M400

5.

Miesto žrebovania: sídlo Usporiadateľa, Bratislava.

6.

Podmienky súťaže:

6.1.

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

6.2.

Do súťaže budú zaradení všetci účastníci, ktorí sa riadne zaregistrujú na minimaratón alebo desiatku alebo polmaratón
alebo maratón alebo štafetu v rámci 12. ročníka ČSOB Bratislava Marathonu (ďalej len "Podujatie") a v súlade s
pravidlami podujatia dobehnú do cieľa pretekov, resp. svojho štafetového úseku.

6.3.

Účastníci musia byť zároveň poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera (ďalej len „Súťažiaci“).

7.

Čas a priebeh žrebovania:

7.1.

Žrebovanie výhercov prebehne 4.4.2017, vyžrebovaný bude jeden muž a jedna žena.

7.2.

Výhercovia budú kontaktovaní najneskôr do 2 pracovných dní od žrebovania a to telefonicky alebo e-mailom. V prípade,
že nebude možné výhercu kontaktovať do 2 pracovných dní od žrebovania, nárok na výhru zaniká a vyžrebuje sa ďalší
výherca.

7.3.

Mená oboch výhercov budú s ich súhlasom zverejnené na webovej stránke www.doverun.sk a na facebooku.

7.4.

Žrebovanie nie je verejné a prebehne v sídle spoločnosti BeCool. Žrebuje sa náhodným vyžrebovaním.

7.5.

Ceny výhercom odovzdá zástupca zdravotnej poisťovne Dôvera.

8.

Záverečné ustanovenia:

8.1.

Štatút súťaže je zverejnený na webe www.bratislavamarathon.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek
jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút súťaže a podmienky
v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny štatútu súťaže
podľa tohto bodu budú zverejnené v zmysle bodu 10.1. tohto
štatútu súťaže.

8.2.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje
právo posunúť termín žrebovania i termín oznámenia výhercov, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní
technického zabezpečenia vyhodnotenia súťaže a iné).

8.3.

Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani
predmetom dedičského práva.

8.4.

Usporiadateľovi nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži.

8.5.

Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom
znení.

8.6.

V prípade rozporu tohto štatútu súťaže s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa
budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže. V prípade výkladových problémov štatútu súťaže je
záväzným výklad Usporiadateľa.

8.7.

Dátum účinnosti tohto štatútu súťaže je 1.4.2017.

