
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

                PODMIENKY SÚŤAŽE
 

I. Všeobecné ustanovenia 
1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže Folkshop.sk (ďalej len 
„Organizátor“) 
1.2 Výhercu oznámi Organizátor po oficiálnom zlosovaní na svojej oficiálnej 
stránke na Facebooku a tiež Instagrame.
 
II. Zameranie súťaže, ceny a účastníci 
2.1 Predmetom súťaže: 1x dámske tričko s výšivkou ľudových srdiečok a nápisu
"Šumná dzivečka" vo veľkosti podľa vlastného výberu XS-XXL
a 1x pánske tričko s výšivkou ľudových srdiečok a nápisu "Švárny
parobek" vo veľkosti podľa vlastného výberu XS-XXL.  
 
2.2 Za platnú prihlášku do súťaže je považované splnenie všetkých nasledujúcich 
podmienok: 
1) zúčastniť sa môže len osoba staršia ako 15 rokov a to na Facebooku ale aj na Instagrame, 
2) zdieľanie súťažného príspevku na Facebooku je povolené maximálne 2krát počas celého 
trvania súťaže, zdieľanie v stories nie je obmedzené 
3) súťažný príspevok označí tlačidlom ,,Páči sa mi to,, , ,,Like,, alebo srdiečkom.
4) v komentári pod súťažným príspevkom súťažiaci označí minimálne jedného človeka 
 
III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie 
3.1 Účastník, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude 
zaradený do žrebovania. 
3.2 Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky, vyžrebuje 
Organizátor jedného víťaza pomocou nezávislého softvéru využívajúceho 
algoritmus ,,randoom,,. Po úspešnej opätovnej kontrole splnenia všetkých 
súťažných podmienok sa vybraný súťažiaci stáva právoplatným výhercom súťaže. 
3.3 Súťaž trvá od zverejnenia súťažného príspevku Folkshop.sk, do 09.02.2021 do 10:00 hod. 
3.4 Právoplatný výherca bude vyhlásený na Facebooku a Instagrame Folkshop.sk 
po vyžrebovaní, najneskôr 48 hodín od ukončnia súťaže.
3.5 Návštevník našich stránok na Facebooku a Instagrame Folkshop.sk odovzdaním hlasu
(označením "Páči sa mi to" alebo "Like") prejavuje súhlas s pravidlami súťaže. 
Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je
povinný doručiť písomne na adresu sídla Organizátora alebo v elektronickej podobe na 
info@folkshop.sk 
3.6 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak 
by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto 
konania dôvodne podozrivý.   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Ceny a ostatné ustanovenia 
4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, alebo 
porušil podmienky súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné 
a nevzniká na ne právny nárok. 
4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť 
alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich 
zverejnením na stránke Folkshop.sk na Facebooku aj Instagrame. Zmena pravidiel súťaže 
nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 
4.3 Výhru podľa bodu 2.1 nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť. 
4.4 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania na Facebook 
stránke  a tiež na Instagrame Folkshop.sk 
4.5 Odovzdanie výhry prebehne zaslaním dopravnou službou na adresu výhercu.  
 
 
V. Záverečné ustanovenia 
5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže  upravovať aj počas priebehu, 
ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich. 
5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho. 
5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito 
pravidlami. 
5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov 
na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o 
ochrane osobných údajov 
 
 
 
info@folkshop.sk 




