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Vianočná BALIkovačka 
PRAVIDLÁ A ŠTATÚT SÚŤAŽE 

1. Usporiadateľ Súťaže 

Usporiadateľom súťaže „Vianočná BALIkovačka“ (ďalej len „Súťaž“) je internetový obchod  
www.gorila.sk so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ 
vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). 

2. Poskytovateľ výhry 

Poskytovateľom výhry je cestovná kancelária CK Victory Travel, s.r.o,  so sídlom Kollárova 7, 917 01 
Trnava, IČO: 36 800 996 (ďalej len ,,Poskytovateľ“). 

3. Trvanie a miesto Súťaže 

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 15.11.2019 do 31.12.2019 (ďalej ako „Doba konania súťaže“) na území 
Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“). 

4. Účastníci Súťaže 

Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území 
Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel. Súťaže sa nemôžu 
zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Usporiadateľom alebo inom priamom zmluvnom vzťahu 
a ich blízke osoby v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Súťaže sa rovnako nemôžu zúčastniť právnické osoby. 

5. Podmienky účasti v Súťaži 

Účastník Súťaže uskutočnením nákupu na stránke www.gorila.sk a zapojením sa do Súťaže udeľuje svoj 
súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným 
prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či 
programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie, nákupu a riadenia Súťaže. Podmienkou zapojenia 
sa do Súťaže je uskutočnenie ľubovoľného nákupu na www.gorila.sk. Za správnosť a pravdivosť údajov 
uvedených pri zapojení do Súťaže zodpovedá Účastník. 

6. Mechanizmus a výhry 

Účastník sa zapojí do Súťaže o výhru uskutočnením nákupu na www.gorila.sk  a uvedením údajov 
potrebných na vytvorenie a vybavenie objednávky.  
 
Výherca súťaže bude vyžrebovaný dňa 07. 01. 2019 a získa pobyt pre dve osoby na Bali. 
https://www.victorytravel.sk/sk/zajazd/bali/ 
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Cena zahŕňa:  Medzinárodné letenky, sprievodcu CK Victory Travel a miestnych sprievodcov, ubytovanie 
vo 4-hviezdičkovom hoteli s raňajkami, prenajatú dopravu klimatizovaným autobusom alebo minibusom, 
výlety na rybí trh, do dediny Jimbaran, kde nájdeme aj skvelé sea food reštaurácie, výlet na magickú pláž 
na juhu ostrova a chrám ULUWATU, poistenie CK proti insolventnosti. 

 
Výherca bude primárne kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zadal pri vytvorení 
objednávky na www.gorila.sk, sekundárne prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného pri uskutočnení 
nákupu.  
 
Pobyty, ktoré sú predmetom výhry, je možné uplatniť v súlade s pravidlami zverejnenými vo Všeobecných 
obchodných podmienkach CK Victory Travel: https://www.victorytravel.sk/sk/vseobecne-zmluvne-
podmienky/  

7. Osobné údaje 

Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže a splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi v 
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním 
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely 
priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkov Súťaže a za účelom odovzdania 
výhier výhercom. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že v prípade získania výhry budú kontaktovaní 
Usporiadateľom na poskytnutú e-mailovú adresu, v nevyhnutnom prípade na telefónne číslo. Súhlas so 
spracúvaním osobných údajov sa poskytuje na dobu určitú, do skončenia archivácie výsledkov Súťaže. 
Počas konania Súťaže môže účastník Súťaže kedykoľvek odvolať svoj súhlas prostredníctvom písomného 
oznámenia o odvolaní doručeného Usporiadateľovi. 

8. Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, úpravu dĺžky trvania ako 
aj podmienok hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet 
výhercov ako aj druhy výhier, ktoré sú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry 
Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté 
v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. 
nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou 
peňažnej alebo inej nepeňažnej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru z tejto Súťaže 
nie je možné v zmysle ustanovení § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať. V prípade akéhokoľvek 
sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže 
vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami. 
 
 
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 14.11.2019.  


