
Štatút súťaže „Peňaženka s lístkami na koncert“
(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 (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno: Eshopistör s.r.o. 
Sídlo: Partizánska 800/17, Trenčín 911 01 
IČO: 54 656 982, DIČ: 212 176 82 64 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 43833/R

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 12.08.2022 do 14.08.2022. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti 

Eshopistör s.r.o. a ich rodinní príslušníci. 

4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa účastník prihlásil k odberu newslettra na 

www.paperwallet.sk a v komentári na facebooku alebo instagrame pod príspevkom označil 
kamaráta/kamarátku, s ktorým/ktorou pôjde na koncert.

5. Výhra
Výhrou je peňaženka značky Paperwallet s dvoma voľnými lístkami na bratislavský koncert skupiny 

Slobodná Európa, ktorý sa koná 27.8.2022. Počet výhier: 1

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Výherca bude vybraný náhodne z komentárov na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Musí byť v 

čase výberu výhercu odberateľom newslettra na stránke www.paperwallet.sk

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca dostane výhru poštou alebo osobne na základe dohody. Ak výherca zásielku neprevezme, 

do 7 dní od vyhlásenia výhercu, stráca nárok na výhru.

8. Ochrana osobných údajov
Všetky informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke 

https://paperwallet.sk/policies/privacy-policy 

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť 

Facebook 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. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a termínu ukončenia súťaže. 

V Trenčíne, dňa 12.08.2022

http://www.paperwallet.sk/

