
	

19.05.2018,	Národný	deň	golfu	–	Deň	otvorených	dverí	na	golfových	ihriskách	
	
Slovenská	golfová	asociácia	o.z.	
	
Organizátorom	 súťaže	 je	 Slovenská	golfová	asociácia	o.z.	 so	 sídlom	Kukučínova	26,	831	02	
Bratislava,	 IČO:	50284363	(ďalej	 len	„SKGA“	alebo	„organizátor“).	Súťaž	prebieha	v	termíne	
od	19.05.2018	od	08,00hod	do	31.08.2018	do	24,00hod.	Žrebovanie	jedného	výhercu	výhry	
sa	uskutoční	v	sídle	SKGA,	v	termíne	do	15.09.2018.	
	
Do	 súťaže	 sa	môže	 zapojiť	 fyzická	 osoba,	 individuálny	 člen	 SKGA,	 ktorý	 najneskôr	 ku	 dňu	
31.08.2018	 dovŕši	 vek	 18	 rokov.	 Vyplnením	 registračného	 formulára	 účastník	 (ďalej	 len	
„súťažiaci“)	 súhlasí	 so	 zaradením	 do	 súťaže	 o	 výhru,	 ktorou	 je	 zájazd	 pre	 dve	 osoby	 do	
Turecka	 (ďalej	 len	 „výhra”).	 Zájazd,	 ktorý	 je	 výhrou,	 zabezpečuje	 cestovná	 kancelária	
GABRIEL	 TOUR	 (JG	 Sport	 Agency	 s.r.o.,	 Lúčna	 16,	 91705	 Trnava,	 IČO	 :	 IČO:	46340157)	 a	
uskutoční	sa	v	období	od	11.11.2018	do	31.01.2019	(s	výnimkou	obdobia	od	24.12.2018	do	
10.01.2019)	 a	 obsahuje	 ubytovanie	 “all	 inclusive”	 na	 4	 noci	 pre	 dve	 osoby	 v	jednej	 izbe	
hotela	 SUENO	 GOLF	 v	Turecku	(http://gabrieltour.sk/destinacie/turecko/hotely/sueno-golf-
resort),	dve	green	fee	na	ihriskách	Dunes	a	Pines,	transfer	letisko-hotel-letisko	+	transfer	na	
golfové	ihriská.	
	
Súťažiaci	sa	do	súťaže	o	výhru	zapojí	́ vyplnením	a	podpísaním	registračného	formulára	dňa	
19.05.2018,	 ktorý	 v	tento	 deň	 osobne	 odovzdá	 k	tomu	 poverenej	 osobe	 golfového	 klubu	
(riadnemu	 členovi	 SKGA	 alebo	 pridruženému	 členovi	 SKGA),	 ktorý	 sa	 zúčastňuje	 podujatia	
Národný	deň	golfu	–	deň	otvorených	dverí	na	golfe	(ďalej	len	„podujatie”).	Do	registračného	
formulára	je	potrebné	vyplniť	meno,	priezvisko,	miesto	(obec/mesto)	trvalého	bydliska,	vek	
v	rokoch,	členské	 číslo	 SKGA	 a	email	 súťažiaceho	 a	meno,	 priezvisko,	miesto	 (obec/mesto)	
trvalého	bydliska,	 vek	v	rokoch	a	email	osoby,	ktorej	účasť	na	podujatí	 zabezpečil	 súťažiaci	
(ďalej	 len	 „záujemca”).	 Podmienkou	 zaradenia	 súťažiaceho	 do	 žrebovania	 o	výhru	 je,	 aby	
záujemca	 (uvedený	 v	registračnom	 formulári	 spoločne	 so	 súťažiacim)	 v	termíne	 do	
31.08.2018	získal	osvedčenie	SKGA	o	udelení	hendikepu	EGA	s	hodnotou	54	a	stal	sa	členom	
riadneho	 člena	 SKGA	 alebo	 pridruženého	 člena	 SKGA,	 pričom	 tento	 záujemca	 pred	 dňom	
19.05.2018	nikdy	v	minulosti	 (a)	nezískal	oprávnenie	na	hru	na	golfovom	ihrisku,	 (b)	nemal	
udelený	hendikep	EGA	s	hodnotou	54	alebo	nižší,	(c)	nebol	členom	golfového	klubu	alebo	(d)	
nebol	profesionálom	v	golfe.	Súťaže	sa	nemôžu	zúčastniť	(1)	zamestnanci	organizátora	a	im	
blízke	 osoby,	 (2)	 členovia	 orgánov	 SKGA	 a	im	 blízke	 osoby,	 (3)	 ŠTK	 golfových	 klubov	 a	(4)	
subjekty,	 ktoré	 môžu	 mať	 v	súvislosti	 s	registráciou	 záujemcu	 ako	 individuálneho	 člena	
SKGA	priamy	alebo	nepriamy	majetkový	prospech.	Registračný	́ formulár	je	potrebné	vyplniť	̌
riadne,	 správne,	úplne	a	pravdivo.	Registračný	 formulár	musí	byť	v	 termíne	do	23.05.2018	
doručený	 SKGA	 prostredníctvom	 golfového	 klubu	 –	 člena	 SKGA,	 ktorý	 sa	 dňa	 19.05.2018	
zapojil	do	podujatia.	
	
Žrebovanie	 jedného	 výhercu	 výhry	 sa	 uskutoční	 v	sídle	 SKGA	 v	 termíne	 do	 15.09.2018	
a	výherca	 bude	 o	 výhre	 informovaný	 prostredníctvom	 e-mailu	 zaslaného	 na	 e-mailovú	



	

adresu,	ktorú	uviedol	v	registračnom	formulári	a	jeho	meno,	priezvisko	a	názov	obce/mesta	
budú	uvedené	aj	na	webovej	stránke	www.skga.sk	v	oznámení	o	výhercovi	súťaže.	
	
Vyplnením	 a	 odovzdaním	 registračného	 formulára	 udeľuje	 súťažiaci	 a	záujemca	
organizátorovi	 ako	 prevádzkovateľovi	 súhlas	 na	 spracúvanie	 ním	 v	 rámci	 súťaže	
poskytnutých	osobných	údajov	v	rozsahu	meno	a	priezvisko,	vek	v	rokoch,	miesto	trvalého	
pobytu	(obec/mesto)	a	emailová	adresa.	Organizátor	 je	oprávnený	osobné	údaje	spracúvať	
na	 účely	 účasti	 v	 súťaži,	 realizácie	 súťaže,	 jej	 propagácie	 a	 vyhodnotenia.	 Súťažiaci	 a	
záujemca	má	vo	vzťahu	k	spracúvaným	osobným	údajom	všetky	práva	ustanovené	právnymi	
predpismi	 a	 vyhlasuje,	 že	 bol	 oboznámený	 so	 skutočnosťami	 uvedenými	 v	právnych	
predpisoch	vrátane	poučenia	o	svojich	právach.	Osobné	údaje	môže	organizátor	spracúvať	aj	
prostredníctvom	 iného	 subjektu.	 Súťažiaci	 a	záujemca	 udeľuje	 súhlas	 s	 poskytnutím	 a	
sprístupnením	 osobných	 údajov	 na	 dobu	 do	 vysporiadania	 všetkých	 práv	 a	 povinností	
vyplývajúcich	 zo	 súťaže	 a	 troch	 rokov	 po	 skončení	 súťaže.	 V	 rovnakom	 rozsahu	 a	 za	
rovnakých	 podmienok	 udeľuje	 súťažiaci	 a	záujemca	 organizátorovi	 aj	 súhlas	 na	 využívanie	
všetkých	 ním	 poskytnutých	 údajov	 nemajúcich	 charakter	 osobného	 údaju.	 Vyššie	 uvedené	
súhlasy	môže	 súťažiaci	 a	záujemca	 	 kedykoľvek	 odvolať	 písomne	 oznámením	 zaslaným	 na	
adresu	 organizátora.	 Odovzdaním	 registračného	 formulára	 udeľuje	 súťažiaci	 a	záujemca	
organizátorovi	 súhlas	 s	 tým,	 že	 organizátor	 je	 oprávnený	 na	 účely	 realizácie	 súťaže,	 jej	
propagácie	a	vyhodnotenia,	bezplatne	použiť	meno,	priezvisko	a	ďalšie	zložky	osobnostných	
práv	 súťažiaceho	 a	 záujemcu,	 najmä	 ich	 bezplatne	 uverejňovať	 a	 šíriť	 v	 informačných	
prostriedkoch	 (vrátane	 internetu)	 ako	 aj	 vyhotovovať	 a	použiť	 na	 uvedený	 účel	 obrazové,	
zvukové	 a	 zvukovo-obrazové	 záznamy	 súťažiaceho	 a	 záujemcu.	 Súhlas	 podľa	 tohto	 bodu	
pravidiel	sa	udeľuje	na	dobu	konania	súťaže	a	na	dobu	troch	rokov	po	jej	skončení.	
Organizátor	si	vyhradzuje	právo	s	konečnou	platnosťou	rozhodovať	o	všetkých	záležitostiach	
týkajúcich	 sa	 tejto	 súťaže.	 Organizátor	 si	 vyhradzuje	 právo	 kedykoľvek	 pozmeniť	 alebo	
upraviť	 pravidlá	 súťaže,	 ako	 aj	 právo	 súťaž	 skrátiť,	 odložiť,	 prerušiť,	 zmeniť	 alebo	 úplne	
zrušiť,	 a	 to	aj	 bez	udania	dôvodu	a	poskytnutia	náhrady.	V	prípade,	 ak	dôjde	k	 zmenám	v	
pravidlách	 súťaže,	 tieto	 zmeny	 budú	 uskutočnené	 vo	 forme	 dodatku	 k	 týmto	 pravidlám	
súťaže	 a	 zverejnené	 na	 webovej	 stránke	 www.skga.sk.	 Účinnosť	 zmien	 podľa	
predchádzajúcej	vety	nastáva	okamihom	ich	zverejnenia,	ak	nie	je	výslovne	uvedený	neskorší	
okamih	nadobudnutia	ich	účinnosti.	
	
Výherca	 súhlasí	 s	 tým,	 že	 ak	 sa	 s	 organizátorom	 nedohodne	 inak,	 musí	 si	 výhru	 osobne	
prevziať	na	adrese	sídla	organizátora,	a	 to	najneskôr	do	30.09.2018.	Ak	sa	výherca	v	danej	
lehote	 neohlási	 alebo	 neprevezme	 výhru,	 jeho	 právo	 na	 získanie	 výhry	 zaniká	 a	 výhra	
prepadá	v	prospech	organizátora.	
	
Výherca	berie	na	vedomie,	že	výhry	zo	súťaže	sú	predmetom	dane	z	príjmov	fyzických	osôb	v	
zmysle	zákona	č.	595/2003	Z.z.	o	dani	z	príjmov	v	znení	neskorších	predpisov	a	výhercovia	sú	
povinní	pri	zdanení	výhry	postupovať	podľa	tohto	zákona.	Výhry,	ktoré	dostanú	výhercovia,	
predstavujú	hodnotu	výhry	pred	zdanením.	



	

Odovzdaním	 registračného	 formulára	 vyjadruje	 súťažiaci	 a	záujemca	 svoj	 úplný	 a	
bezpodmienečný	 súhlas	 s	 týmito	 pravidlami	 súťaže	 a	 zaväzuje	 sa	 ich	 v	 plnom	 rozsahu	
dodržiavať.	
	
V	Bratislave,	dňa	25.04.2018	


