
Pravidlá súťaže 
 

1. Základné informácie 

Názov súťaže: „Predplaťte si Piešťanský týždeň a VYHRAJTE!“ 

Trvanie súťaže: od 30.06.2020 do 07.08.2020  

Výhry v súťaži:  

1x školská taška plná pomôcok podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 70,- € 

5x poukážka v hodnote 10,- € na nákup tovaru v predajni Podnikateľ, A. Hlinku 115, 
Piešťany 

Organizátor súťaže: WINTER média, a. s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 
44008520, zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10485/T 

Partner súťaže: GRAND ROYAL spol. s.r.o., A. Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany 

Účastníci súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá osoba s adresou pre 
doručovanie na území Slovenska (ďalej len „súťažiaci“), ktorý sa do súťaže zapojí 
podľa pravidiel súťaže. 

Osoba mladšia ako 18 rokov sa súťaže môže zúčastniť len so súhlasom zákonného 
zástupcu a tento je oprávnený prevziať jej menom prípadnú výhru. 

Organizátor si vyhradzuje právo preveriť totožnosť výhercu vyzvaním na predloženie 
dokladu totožnosti. 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom 
pomere k Organizátorovi súťaže a Partnerovi súťaže, ako aj osoby príbuzné k týmto 
osobám v priamom rade, ich súrodenci a manželia. 

 

2. Podmienky účasti v súťaži 

Súťažiaci vstupuje do súťaže objednaním a uhradením predplatného týždenníka 
Piešťanský týždeň na obdobie jeden rok, spolu 50 vydaní týždenníka Piešťanský 
týždeň.  

Do súťaže sú zaradení všetci predplatitelia, ktorí zrealizujú objednávku a jej úhradu 
v termíne od 30.06.2020 do 07.08.2020. 



Do súťaže sú zaradení tiež všetci predplatitelia, ktorí počas trvania súťaže už 
odoberajú týždenník Piešťanský týždeň a vykonali úhradu tohto predplatného na 
obdobie jeden rok, spolu 50 vydaní týždenníka Piešťanský týždeň.  

 

3. Realizovanie objednávky 

Predplatiteľ môže objednávku zrealizovať jedným z nasledovných spôsobov: 

- telefonicky na čísle 0918/694 212    
- e-mailom na adrese wintermedia@wintermedia.sk 
- doručením objednávkového formulára na adresu redakcie: WINTER média, 

a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany (objednávkový formulár bude uverejňovaný 
vo vydaniach Piešťanského týždňa počas trvania súťaže)  

  Predplatiteľ môže úhradu objednávky zrealizovať jedným z nasledovných spôsobov: 

- prevodným príkazom na účet organizátora súťaže 
- hotovosťou v redakcii týždenníka Piešťanský týždeň  

 

4. Žrebovanie 

Žrebovanie poukážok v hodnote 10,- € sa uskutoční počas trvania súťaže vždy 
v pondelok o 12:00 hod. v nasledujúcich termínoch: 06.07.2020, 13.07.2020, 
20.07.2020, 27.07.2020, 03.08.2020. Každý týždeň bude vyžrebovaný jeden výherca 
poukážky v hodnote 10,- €.  

Žrebovanie hlavnej ceny školskej tašky plnej pomôcok podľa vlastného výberu 
v celkovej hodnote 70,- € sa uskutoční v pondelok 10.08.2020 o 12:00 hod.  

Mená jednotlivých výhercov budú uverejnené vo vydaniach týždenníka Piešťanský 
týždeň číslo: 28, 29, 30, 31 a 32 a taktiež na webovej 
stránke www.piestanskydennik.sk. 

Meno výhercu hlavnej ceny bude uverejnené vo vydaní týždenníka Piešťanský 
týždeň číslo 33 a taktiež na webovej stránke www.piestanskydennik.sk. 

Výhry v tejto súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Právo na výhru nie je možné 
previesť na inú osobu, ani nie je možné previesť vecnú výhru na peňažnú hotovosť. 
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne Organizátor 
súťaže. 

 

5. Odovzdanie výhry 

Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní za účelom dohodnutia termínu prevzatia 
výhry.  
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