
 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Vyhraj tréning alebo večeru s Attilom” 

(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  

 
Obchodné meno: DOXXbet & K-BET, s. r. o.  
Sídlo: Kálov 356 010 01 Žilina 
IČO:46831878  
DIČ: 2023592714 
IČ DPH: SK2023592714 
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 57349/L 

 
(ďalej len „Organizátor“) 

 

2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 05.12.2020 do 20.12.2020.  
V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 

 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
 
Účastníkom súťaže môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bezúhonná a má svoj 
facebook alebo instagram profil. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanci spoločnosti 
DOXXbet & K-BET, s. r. o.  

 

4. Podmienky účasti v súťaži 
 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil 2 jednoduché 
podmienky:  

• Zverejniť na svojom facebook alebo instagram profile príspevok s fotkou našich 
automatov alebo rulety z herne RIO CLUB a označiť nás @RioGameClub.   

• Dať „páči sa mi to“ na našu facebook stránku @RioGameClub alebo „sledovať“ na náš 
instagram @riogameclub  
 

 
 



 

 

 

5. Výhra 

 
Výhrou v súťaži je večera alebo tréning s Attilom Véghom. Výherca si vyberie podľa vlastného 

výberu tréning alebo večeru s Attilom.  
 
 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne 
prihlásených účastníkov. Výhercu vyžrebuje Attila Végh v utorok 22.12.2020. Oznámenie 
o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnych sieťach. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný 
Organizátorom. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem 
výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 
 
 

7. Spôsob odovzdania výhry 
 
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry 
 
 

8. Ochrana osobných údajov 
 

Organizátor súťaže uplatňuje politiku NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktorá je 
zverejnená na internetovej stránke: http://www.riogame.sk/#onas. Organizátor súťaže 
spracováva a uchováva osobné udaje podľa týchto pravidiel.  

 
 

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. 
 
 
 
V Žiline, dňa 04.12.2020  
 
 

 

http://www.riogame.sk/#onas
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