
Pravidlá súťaže “Stačí vyraziť” 
 

  
I.              Usporiadateľ súťaže 

  
1. Usporiadateľom Súťaže „Stačí vyraziť“ (ďalej len “Súťaž”) je spoločnosť pelicantravel.com           
s.r.o., Nám,. SNP 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 897 821, prevádzkovateľ              
portálu www.pelikan.sk (ďalej len “Usporiadateľ”).  

  
2. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej aj ako "Pravidlá"). 
  

II. Trvanie a miesto konania Súťaže 
  
1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 15.1.2020 do 30.4.2021 vrátane na webovej stránke:             
https://stacivyrazit.sk/. 
  

III. Účastníci Súťaže 
  
1.     Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá: 

  
-   je plne spôsobilá k právnym úkonom, 
-  splní podmienky súťaže.  

  
2. Zamestnanci Usporiadateľa, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 z.č. 40/1960 Z.z.              
Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa              
preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v              
prospech Usporiadateľa. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná             
bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa výhru Usporiadateľovi vrátiť. 
  

IV. Podmienky Súťaže 
  

1. Súťaž sa uskutoční na webovej stránke https://stacivyrazit.sk/. Do súťaže bude zaradený            
každý Súťažiaci, ktorý na tejto stránke v priebehu súťaže v príslušnom formulári uvedie a              
odošle: 
  

- krátky príbeh na tému, komu a prečo by chcel splniť jeho cestovateľský sen (ďalej aj                
ako „Súťažný príbeh“) 

  
2. Súťažný príbeh musí byť fakticky, právne a komerčne realizovateľný, a to aj vzhľadom na               
osoby, ktorých sa cestovateľský sen týka. Súťažný príbeh môže zahŕňať najviac dve osoby,             
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pričom výber týchto osôb je záväzný počas trvania súťaže aj pri prípadnej výhre. Jednou z               
týchto osôb môže, ale aj nemusí byť Súťažiaci.  
 
 
3. Zapojením sa do Súťaže každý Súťažiaci tejto súťaže potvrdzuje, že je autorom svojho              
Súťažného príbehu. Súťažiaci tým prijíma zodpovednosť za svoj Súťažný príbeh a jeho obsah,             
pokiaľ by bol v rozpore s právami tretej strany, ktoré by mohol Súťažiaci svojim konaním               
poškodiť. Usporiadateľ nie je zodpovedný za Súťažiacich, ktorí si privlastnili práva tretích osôb.             
Zodpovednosť leží na Súťažiacom, ktorý týmto prehlasuje svoj príspevok za vlastný a chránený             
jeho autorskými právami. 
  
4.    Cieľom Súťaže je vybrať výherný Súťažný príbeh uvedený Súťažiacim a tento cestovateľský 
sen realizovať. 
  
5. Každý Súťažiaci môže do Súťaže prihlásiť iba jeden Súťažný príbeh. V prípade, že prihlási               
viacero príbehov, bude do súťaže zaradený iba Súťažný príbeh, ktorý Súťažiaci prihlásil ako             
prvý. 
 
6. Súťažiaci súhlasí so zverejnením Súťažného príbehu na webovej stránke          
https://stacivyrazit.sk/ , ako aj na všetkých Usporiadateľových webových stránkach, v          
príspevkoch na sociálnej sieti Facebook a Instagram. 
  
7. Výherný Súťažný príbeh bude určený na základe vyhodnotenia a rozhodnutia Usporiadateľa,            
ktoré bude zverejnené po skončení Súťaže najneskôr 31.5.2021. Výherný Súťažný príbeh bude            
Usporiadateľom vybraný jeden, pokiaľ sa Usporiadateľ nerozhodne inak. 
 
 
  

V. Výhra 
  
1. Cestovateľský sen uvedený vo výhernom Súťažnom príbehu bude realizovaný v prospech            
osôb v ňom uvedených a v miere, v akej je toto splnenie reálne, právne a obchodne                
uskutočniteľné. Cestovateľský sen bude realizovaný so súčinnosťou Usporiadateľa a jeho          
obchodných partnerov. 
  
  

VI. Kompetencie Usporiadateľa 
  

1. Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom výherného Súťažného           
príbehu v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne 
podozrenie, že sa Súťažiaci správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.  
  



2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiaceho a jeho Súťažný príbeh,             
pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb              
alebo porušuje autorské práva, jeho príbeh obsahuje slová všeobecne považované za vulgárne,            
urážlivé alebo nemorálne, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti, vyzýva           
k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na stránky s               
obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný             
za nevhodný.  
  
  

VII. Oznámenie výherného Súťažného príbehu 
  

1. Výherný Súťažný príbeh bude zverejnený do 31.5.2021 na facebooku pelikan.sk a            
Súťažiacemu, ktorý ho do Súťaže prihlásil bude zaslaný mail o výhre na mailovú adresu, ktorú               
uviedol pri zapojení sa do Súťaže. 

  
2. Tento Súťažiaci bude požiadaný, aby kontaktoval Usporiadateľa kvôli podrobnostiam         
zabezpečenia výhry. Súťažiaci je povinný kontaktovať Usporiadateľa najneskôr do 72 hodín od            
obdržania oznámenia o výhre. 
 
3. Súťažiaci, ktorého Súťažný príbeh sa stal výherným, budú Usporiadateľom kontaktovaní za            
účelom nafotenia fotografií k odovzdaniu výhry, natočenia videa a podcastu, ktoré sa budú týkať              
ich Súťažného príbehu, s ktorým sa prihlásili do Súťaže, a to ak Súťažiaci udelí súhlasí s ich                 
zverejnením.  
  
  

VIII. Všeobecné informácie o výhre 
  
  
1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané            
výhry boli splnené, alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili, čo i len čiastočne,               
podmienky stanovené pre výhru. Ak sa Súťažiaci, ktorého Súťažný príbeh vyhral, vzdá výhry,             
resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, v takom prípade výhra prepadá a o novom               
výhercovi rozhodne Usporiadateľ.  

  
2. Pokiaľ Súťažiaci, ktorého Súťažný príbeh v Súťaži vyhral, nebude reagovať na oznámenie o              
výhre v Súťaži do 7 dní od obdržania oznámenia prostredníctvom mailu na e-mailovú adresu,              
ktorú uviedol pri registrácii do súťaže, výhra tomuto Súťažiacemu prepadá a Usporiadateľ môže             
vybrať ako výherný Súťažný príbeh iného Súťažiaceho. 
  
3. Prostredníctvom Súťažiaceho, ktorého Súťažný príbeh vyhral, budú ponúknuté 3 termíny na            
realizáciu cestovateľského sna v Súťažnom príbehu. Pokiaľ ani jeden z ponúknutých termínov            
nebude osobám, v prospech ktorých ako cestujúcich má byť cestovateľský sen z výherného             



Súťažného príbehu realizovaný, vyhovovať a nebudú s ním súhlasiť, výhra prepadá a            
Usporiadateľ môže vybrať ako výherný Súťažný príbeh iného Súťažiaceho. 

4. Súťažiaci, ktorého Súťažný príbeh vyhral, ani ďalšie osoby, v prospech ktorých má byť               
cestovateľský sen realizovaný, nemajú nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Výhru nie             
je možné previesť na inú osobu než boli osoby zahrnuté ako cestovatelia v Súťažnom príbehu.               
Výhru tiež nemožno meniť či inak upravovať, ak to nie je nevyhnutné v dôsledku nemožnosti jej                
presnej realizácie podľa Súťažného príbehu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627              
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

5. Pokiaľ sa z dôvodov na strane Súťažiaceho alebo osôb, v prospech ktorých má byť                
cestovateľský sen realizovaný, výherný cestovateľský sen napokon neuskutoční alebo sa          
uskutoční iba čiastočne, nemajú Súťažiaci ani tieto osoby nárok na náhradnú či dodatočnú             
realizáciu výhry. Usporiadateľ v tomto prípade nenesie zodpovednosť za nezrealizovanie výhry           
ani za prípadné škody, ktoré týmto vznikli Súťažiacemu alebo osobám, v prospech ktorých mal              
byť cestovateľský sen realizovaný. 

6. Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry nie sú nijakým spôsobom podmienené              
nákupom akéhokoľvek tovaru.  

  
IX. Osobné údaje 

1. Zapojením sa do Súťaže môže Usporiadateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov           
spracovať osobné údaje Súťažiaceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných              
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady              
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe             
týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Usporiadateľ bude spracovávať osobné           
údaje ako meno, priezvisko, vek, e-mailová adresa, ktoré uvedie pri zapojení sa do Súťaže.  

2. Ďalej môže Usporiadateľ spracovávať meno, priezvisko, vek, povolanie a ďalšie osobné             
údaje tretích osôb, ktoré Súťažiaci uvedie v Súťažnom príbehu.  

3. Právnym základom na spracovanie osobných údajov podľa bodu 1. a 2. tohto článku je               
oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to usporiadanie súťaže. 

4. V prípade výherného Súťažného príbehu môže Usporiadateľ ako prevádzkovateľ pre účely             
spracovania a doručenia výhry ešte spracovať adresu bydliska, dátum narodenia a telefonický            
kontakt Súťažiaceho. Ďalej môže spracovať meno a priezvisko cestujúcich, ich mailové a            
telefonické kontakty, adresy trvalého bydliska, dátumy narodenia, čísla a expiráciu ich           
cestovných dokladov, a to za účelom zabezpečenia príslušných služieb potrebných k realizácii            
výhry a správneho vystavenia všetkých dokladov cestujúcim. Právnym základom spracovania          
uvedených údajov je v tomto prípade uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie služieb           
obsiahnutých vo výhernom Súťažnom príbehu.  



5. Všetky vyššie uvedené osobné údaje sa budú uchovávať po dobu 4 rokov, a to za                 
účelom ochrany oprávnených záujmov Usporiadateľa pre prípad reklamačného        
alebo iného konania. 

6. Pri zapojení do Súťaže je každý Súťažiaci požiadaný o udelenie súhlasu, aby mohol               
Usporiadateľ zverejniť meno a priezvisko Súťažiaceho-autora výherného Súťažného príbehu v          
prípade výhry na webovej stránke https://stacivyrazit.sk/ ako aj v príspevkoch na sociálnej sieti             
Facebook a Instagram, a tiež za rovnakých podmienok Usporiadateľom odfotiť a zverejniť            
fotografie zo symbolického odovzdania výhry; a natočiť a zverejniť video a podcast so             
Súťažiacim a osobami, ktoré budú cestovať na základe výhry Súťažného príbehu. Tento súhlas             
môže byť Súťažiacim aktívne udelený aj kedykoľvek počas trvania súťaže a po jej skončení, než               
dôjde k realizácii cestovateľského príbehu obsiahnutom vo výhernom Súťažnom príbehu.          
Súťažiaci a osoby, ktorí ako cestujúci majú využiť služby, ktoré sú súčasťou cestovateľského             
sna vo výhernom Súťažnom príbehu, môžu udeliť súhlas na zverejnenie fotografie, mena a             
priezviska cestujúcich z cesty, ktorá bola na základe výhry v Súťaži realizovaná. V prípade              
udelenia vyššie uvedených súhlasov bude Usporiadateľ tieto údaje spracovávať po dobu 1 roka.             
Neudelenia akéhokoľvek súhlasu podľa tohto bodu nie je dôvodom pre odmietnutie zapojenia            
sa Súťažiaceho do súťaže. 

7. Ďalšie informácie ohľadom spracovávania osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené           
tu: 

https://www.pelikan.sk/sk/zasady-a-pravidla-ochrany-osobnych-udajov  
  

X. Dane 
  

1. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov            
Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne            
vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom           
stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa           
príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
  
  

XI. Osobitné ustanovenia 
  

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku             
trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní            
na webovej stránke https://stacivyrazit.sk/ a prípadne na ďalších svojich komunikačných          
kanáloch. 
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2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi           
poskytnutými Súťažiacim či osôb, v prospech ktorých sa výhra má realizovať, a to ani v               
súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.  

  
3. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade               
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.           
Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za            
prípadné škody, ktoré by Súťažiacemu mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži.  
  
4. V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže             
Usporiadateľ Súťaž zrušiť. Súťažiaci o tom musia byť informovaní prostredníctvom webovej           
stránky https://stacivyrazit.sk/, príspevku na Facebooku Usporiadateľa alebo prostredníctvom        
ďalších možných spôsobov komunikácie. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči          
Súťažiacim zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých         
otázok týkajúcich sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých              
Súťažiacich. Súťažiaci preberajú všetku zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré           
by mohli utrpieť účasťou v Súťaži.  
  

XII. Záverečné ustanovenia 
  

1. Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke 
https://stacivyrazit.sk/ 

  
2. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej           
stránke  https://stacivyrazit.sk/  

 3. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a riadia sa primerane príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

  
V Bratislave, dňa 30.6.2020 
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