
Podmienky súťaže @srdomPoSlovensku 
(v ďalšom len „súťaž“ ) 

Prevádzkovateľ súťaže: 

Cockney, s.r.o., A. F. Kollára 231, 013 06 Terchová 
IČO: 36 653 322 www.xplor.app marketing@xplor.app   

Termín konania hlavnej súťaže: 

16. 06. 2020 – 23. 06. 2020 24:00. 

Losovanie súťaže: 

24. 06. 2020 20:00. 

Definícia súťaže: 

Táto súťaž je propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré 
spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ 
súťaže. 

Účastníci súťaže: 

Fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktorí ku dňu 10. 05. 2020 dovŕšili 
vek 18. rokov, na základe instagramového profilu. Výherca nám bude musieť preukázať svoj 
vek. 

Podmienky zaradania do súťaže: 

Do súťaže je automaticky zaradený každý nový sledovateľ instagramových profilov 
@srdcomPoSlovensku, @xplor. App a @kastielkubinyi, ktorý navyše označil v komentári 
súťažného príspevku 1 ľubovoľného priateľa s instagramovým profilom.  

Výhra: 

Výhra: vylosovaný šťastlivec získa darčekový poukaz na pobyt v Kaštieli Kubínyi ( Mjr. 
Archipova 25, 026 01 Vyšný Kubín, https://www.kastielkubinyi.sk/) 

Detail:  

• 1 noc pre 2 osoby v 2-lôžkovej izbe CLASSIC s  raňajkami, wellness, prehliadkou 
kaštieľa a kvalitným šumivým vínkom  

• Prehliadka Oravského hradu  
• ročné predplatné na zberateľské virtuálne mince Xplór v mobilnej aplikácii Xplór – 

turistický sprievodca pre 2 osoby, podľa výberu výhercu 
• zberateľské kovové mince Xplór – Oravský hrad, Kaštieľ Kubínyi a srdcomPoSlovensku 

Podmienkou zaradenia do súťaže je zároveň súhlas účastníka súťaže s týmito Podmienkami. 

 

http://www.xplor.app/
mailto:marketing@xplor.app
https://www.kastielkubinyi.sk/


 

Všeobecné ustanovenia: 

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou 
peňažnej alebo inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže 
zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade 
podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má prevádzkovateľ súťaže právo na základe 
vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. 

Ochrana osobných údajov: 

Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v 
rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetových stránkach 
prevádzkovateľa súťaže meno a priezvisko a instagramový profil výhercu v súťaži. Každý 
účastník v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom 
znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho 
osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto 
propagačnou súťažou.  

Všeobecné ustanovenia: 

Cockney, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej 
priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. 

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži vyjadrujú súhlas s 
týmito pravidlami propagačnej súťaže. 

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži berú na vedomie, že 
na výhru nie je právny nárok. 

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú 
aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže. 

 
 
V Terchovej, dňa 16. 06. 2020 

 
  

 Robert Hlaváč 
CEO I founder 
Xplór - turistický sprievodca 
M: +421 (0)903 170981 
W: www.xplor.appE: admin@xplor.app 
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