
ŠTATÚT SÚŤAŽE 
 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Ovládni hory - pomôž horám! (ďalej aj 
ako „Súťaž“) na webovej stránke www.hikemates.com (ďalej len „Webová stránka“) 

vyhlasovateľa Súťaže spoločnosti Hikemates s.r.o. (ďalej len „Štatút“). 

1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

1.1 Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Hikemates s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 468 208, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 138219/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“). 

2. PREDMET SÚŤAŽE 

1.1 Predmetom Súťaže je zdolávanie vrcholov slovenských pohorí, presnejšie: 

(i) Vysoké Tatry - Rysy,  

(ii) Nízke Tatry - Ďumbier,  

(iii) Oravské Beskydy - Babia hora, a  

(iv) Malá Fatra - Veľký Kriváň.qw 

3. TRVANIE SÚŤAŽE 

3.1 Súťaž prebieha v termíne od 01. augusta do 15. septembra 2019. Súťažiaci sa môžu do 
Súťaže registrovať od 01. júla do 15. septembra 2019. 

4. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

4.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba vo veku 18 rokov a staršia, s trvalým 
pobytom na území Slovenskej a Českej republiky. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je na 
účasť v Súťaži nevyhnutný písomný súhlas zákonného zástupcu, ktorý si súťažiaci môže 
stiahnuť na adrese: 
https://www.hikemates.com/assets/files/Hikemates_Suhlas_zakonneho_zastupcu.pdf 
Vyplnený súhlas je potrebné zaslať na e-mailovú adresu info@hikemates.com najneskôr 
do piatich dní od vykonania registrácie (ďalej aj ako „Súťažiaci“). 

4.2 Súťažiaci sa zapojí do Súťaže a je zaradený do žrebovania o ceny v prípade, ak sa v lehote 
v zmysle článku 3 Štatútu zaregistruje do Súťaže vyplnením registračného formulára, ktorý 
sa nachádza na Webovej stránke a zároveň zdolá a odfotí sa na vrchole niektorého z 
kopcov uvedených v článku 2 Štatútu. V rámci príslušnej podstránky Webovej stránky 
venujúcej sa Súťaži sú uvedené ceny, ktoré môže Súťažiaci vyhrať. 

4.3 Pri registrácií je Súťažiaci povinný vyplniť registračný formulár nachádzajúci sa na Webovej 
stránke a zaplatiť registračný poplatok, ktorý bude uvedený pri registrácií. Súťažiaci berie 
na vedomie, že registračný poplatok je nevratný. V prípade, že Súťažiaci neuhradí 
registračný poplatok, nebude do Súťaže zaradený. Registrácia Súťažiaceho sa stane 
úspešnou momentom, pripísania registračného poplatku na účet Vyhlasovateľa. O tejto 
skutočnosti bude Súťažiaci informovaný e-mailom na e-mailovej adrese, ktorú zadal pri 
registrácii do Súťaže. 

4.4 Súťažiaci je povinný odfotiť sa na každom z vrcholov, ktoré zdolá tak, aby bolo na fotografii 
vidieť prostredie z vrcholu ako aj tvár Súťažiaceho. Fotografie je Súťažiaci povinný nahrať 
najneskôr do polnoci 15. septembra 2019 priamo cez svoj Hikemates účet na schválenie 

https://www.hikemates.com/
https://www.hikemates.com/assets/files/Hikemates_Suhlas_zakonneho_zastupcu.pdf
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Vyhlasovateľovi. 

4.5 Fotografia z vrcholu bude Súťažiacemu schválená, ak na nej bude zachytený Súťažiaci a 
zároveň bude fotografia zachytávať prostredie zhodujúce sa s prostredím vrcholu 
niektorého z kopcov uvedených v článku 2 Štatútu. 

4.6 Do 30 dní od úspešnej registrácie zašle Vyhlasovateľ Súťaže Súťažiacemu balík s 
odznakom Hikemates spolu s certifikátom a poďakovaním od My sme les. Z registračného 
poplatku budú 2€ darované iniciatíve My sme les. 

5. VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE 

5.1 Zo Súťaže je vylúčený ten Súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu 
Súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani 
nemohol zúčastniť na Súťaži. 

5.2 Ak sa do Súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok určených Štatútom, 
je zo Súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu. 

6. ZODPOVEDNOSŤ VYHLASOVATEĽA 

1.2 Súťažiaci si uvedomuje charakter Súťaže a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku 
ujmy na zdraví. Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a 
riziká spojené s účasťou na tejto Súťaží a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, 
ktorá mu vznikne alebo ktorú spôsobí iným osobám. 

1.3 Súťažiaci vyhlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku 
si túto škodu nebude uplatňovať u Vyhlasovateľa. 

1.4 Súťažiaci je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie pre prípad úrazu. 

7. CENY V SÚŤAŽI 

7.1 Celkový zoznam cien v súťaži je zverejnený v rámci príslušnej podstránky Webovej stránky 
venujúcej sa Súťaži. 

7.2 Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 
č. 2003/595 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v prípade, že hodnota výhry 
prevyšuje 350,- EUR. V súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod 1. zákona o dani z príjmov je 
výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR oslobodená od dane z príjmov. 

8. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

8.1 Vyhodnotenie Súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na Súťaži v zmysle Štatútu 
bude prebiehať po skončení Súťaže a najneskôr dňa 25.09.2019. Počas trvania Súťaže 
Vyhlasovateľ vyžrebuje raz za týždeň zo všetkých Súťažiacich výhercov špeciálnych cien 
zverejnených na Webovej stránke. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle Štatútu 
a žrebovanie Súťažiacich vykoná Vyhlasovateľ. 

8.2 Vyhlasovateľ kontaktuje vyžrebovaných výhercov telefonicky alebo e-mailom a informuje 
ich o výhre ceny do 10 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Výhercovia budú zároveň 
zverejnení na profiloch Vyhlasovateľa na sociálnych sieťach Instagram a Facebook. 
Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi Vyhlasovateľom a 
výhercom. 
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8.3 V prípade, ak sa Vyhlasovateľovi nepodarí emailom alebo telefonicky spojiť s výhercom do 
siedmich dní odo dňa telefonického kontaktovania, resp. od zaslania emailu alebo výherca 
nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa 
ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto Štatútu, výhra prepadne v prospech 
Vyhlasovateľa. 

8.4 Súťažiaci nemá na výhru právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

9.1 Súťažiaci v rámci registrácie do Súťaže udelí Vyhlasovateľovi súhlas so spracúvaním 
osobných údajov Súťažiaceho za účelom zorganizovania Súťaže, zabezpečenia a 
spravovania účasti Súťažiaceho v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania cien výhercom. 
Pri udeľovaní súhlasu bude Súťažiaci poučený o svojich právach v súvislosti so spracúvaním 
osobných údajov zo strany Vyhlasovateľa. 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Účasťou na Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmto Štatútom. Ak Súťažiaci nesúhlasí 
s podmienkami a pravidlami Súťaže uvedenými v tomto Štatúte, nie je oprávnený zúčastniť 
sa Súťaže. 

10.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré 
súvisia s usporiadaním Súťaže, vrátane úpravy jej pravidiel, prerušenia, predĺženia alebo 
zrušenia Súťaže. Vyhlasovateľ zverejní každú zmenu týkajúcu sa Súťaže na Webovej 
stránke. 


