
ŠTATÚT SÚŤAŽE EURODESK PODCASTY 
 
(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 
 
Meno: EURODESK Slovensko 
 
Sídlo: Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4 
 
kontaktný e-mail: maria.kapustova@iuventa.sk 
 
2. Termín konania súťaže 
 
Súťaž sa uskutoční v období od 25. februára 2021 do 1. marca 2021 . V tomto termíne je možné 
prihlásiť sa do súťaže. 
 
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
 
Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba s platným Facebookovým a Instagramovým účtom.  
 
Súťaže sa nemôže zúčastniť žiadna osoba z IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
 
4. Podmienky účasti v súťaži: 
 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže do komentára pod 
odkaz súťaže alebo do súkromnej správy napísal správnu odpoveď na otázku: S akým slovným 
spojením si ľudia často zamieňajú neformálne vzdelávanie? Správna odpoveď: Škola hrou. 
 
5. Výhra 
 
Výhrou sú dva ľubovoľné predmety z ponúkaného balíka, ktorý obsahuje: ruksak Eurodesk, termoska 
Eurodesk, kovová fľaša Eurodesk, pohár na teplé nápoje Eurodesk, biodegradovateľná fľaša 
Eurodesk, slnečné okuliare Eurodesk, prenosná príborová sada Eurodesk, slúchadlá Eurodesk. 
 
6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže vyberie organizátor spomedzi platne prihlásených 
účastníkov dvoch výhercov – jedného u Instagramu a jedného z Facebooku. Spôsob žrebovania: 
Žrebovanie prebehne prostredníctvom náhodného výberu. 
 
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v samostatnom príspevku na FB a IG profile 
Eurodesk Slovensko s označením výhercu. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom 

prostredníctvom FB a IG súkromnej správy, prípadne na iných ním uvedených kontaktoch. Ak 

víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca 

na výhru nárok.  
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7. Spôsob odovzdania výhry 
 
Výhra bude víťazom súťaže zaslaná poštovou zásielkou najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výsledku 
súťaže. 
 
8. Ochrana osobných údajov 
 

Súťažiaci berie na vedomie, že vstúpením do súťaže organizovanej organizáciou Eurodesk 
Slovensko budú jeho osobné údaje použité za účelom kontaktovania v prípade výhry, a to 
prostredníctvom označenia jeho FB a IG profilu v príspevku, v ktorom sa súťaž vyhodnotí. 
 
9. Záverečné ustanovenia 
 

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť 
Facebook a Instagram 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. 
 
V Bratislave, dňa 24. februára 2021 


