
ŠTATÚT SÚŤAŽE „McDonald’s Cup - PRIHLÁSTE ŠKOLU DO MCDONALD’S  CUPU A ZÍSKAJTE 1 000 €“ 

 

1. Vyhlasovateľ 

 

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť 1st CLASS AGENCY so sídlom Blagoevova 8, 851 04, Bratislava, 

IČO: 36 812 781 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 

47218/B (ďalej len „Vyhlasovateľ"). Vyhlasovateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len "Štatút“). 

 

Vyhlasovateľ realizuje túto súťaž pre projekt 24. ročník McDonald’s Cup, s cieľom zvýšiť počet 

prihlásených základných škôl do legendárneho futbalového turnaja McDonald’s Cupu – futbal žiakov 

a žiačok I. stupňa základných škôl. Súťaž prebieha na webstránke www.mcdonladscup.sk 

 

2. Trvanie súťaže 

 

Súťaž sa koná v období od 13. 10. do 31. 10. 2022. 

 

3. Účastníci súťaže 

 

Súťaž je určená pre právnické osoby –  základné školy so sídlom v SR, ktorí splnia podmienky 

stanovené týmto Štatútom. 

 

4. Podmienky súťaže 

 

Do súťaže sa môže zapojiť  iba základná škola, ktorá sa zaregistrovala do 24. ročníka McDonald’s 

Cupu 2022/2023. 

 

Do súťaže sa základná škola zapojí tak, že sa registruje do 24. ročníka McDonald’s Cupu na 

internetovej stránke www.mcdonladscup.sk alebo na https://sutaze.skolskysport.sk/ . Podmienkou 

zapojenia sa do súťaže, ako aj žrebovania o výhry, je prihlásenie základnej školy do 24. ročníka 

McDonald’s Cup.  

 

Každá škola sa môže zúčastniť súťaže iba raz. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži 

podľa tohto Štatútu, súhlas so znením Štatútu bez výhrad a s prípadným prijatím a realizáciou výhry 

spôsobom podľa Štatútu. 

 

Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas 

súťaže. 

 

Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. 

 

5. Žrebovanie 

 

Žrebovanie o výhru prebehne dňa 14. 11. 2022. 

 

Výherca finančnej sumy  sa bude žrebovať za účasti zástupcov Vyhlasovateľa. 

http://www.mcdonladscup.sk/
https://sutaze.skolskysport.sk/


Do žrebovania budú zaradení iba tie základné školy, ktoré splnili podmienky súťaže podľa tohto 

štatútu. 

 

Výherca bude o výhre informovaný oznámením o výhre najneskôr do 10 pracovných dní od termínu 

žrebovania prostredníctvom textovej správy alebo e-mailu, ktorý zadal účastník ako kontaktné údaje 

pri prihlasovaní do turnaja. Účastník bude vyzvaný, aby Vyhlasovateľa kontaktoval ohľadom 

doručenia výhry. 

 

V prípade, že výherca nezareaguje na oznámenie o výhre do 10 pracovných dní, neprejaví súhlas s 

nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto 

Štatútu, Vyhlasovateľ má na základe stanoveného postupu právo vybrať náhradného výhercu, 

prípadne má právo výhru prenechať pre účely ďalšej súťaže. Vyhlasovateľ má právo vyradiť účastníka 

súťaže v prípade podozrenia z porušenia Štatútu súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry 

boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, 

podmienky stanovené pre výhru. 

 

6. Výhra a odovzdanie výhry 

 

Vyhlasovateľ v súťaži odovzdáva nasledovné výhry: 

3 x finančný dar v hodnote 1000 EUR 

3x Športový balíček:  

- 5x futbalová lopta  

- 22x športové vrecko  

- 2x tričko McDonald’s pre trénerov/učiteľov telesnej výchovy   

O presnom spôsobe a termíne doručenia/odovzdania výhry bude výherca informovaný 

prostredníctvom e-mailovej správy. 

 

Výhra bude prevedená výhercovi na bankový účet, ktorý spresní výherca v e-maily. 

 

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená 

Vyhlasovateľom súťaže. 

 

Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. 

 

7. Zodpovednosť Vyhlasovateľa súťaže 

 

Na výhry nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať, ani žiadať inú 

protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek 

peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu 

osobu. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 



účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte. Nebezpečenstvo 

škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu 

zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. 

 

8. Finančný dar s účelom 

Každý vyžrebovaný výherca získa  od organizátora finančný dar 1000 EUR a bude s ním podpísaná 

darovacia zmluva na suma 1000 EUR, ktorej použitie je viazané rozvoj športu vo vlastnej základnej 

škole. Obdarovaný sa ďalej zaväzuje, že dar vyčerpá do 30. 6. 2023.  

Peňažná výhra bude každému výhercovi poukázaná jeho na účet. 

 

9. Ochrana osobných údajov 

 

Vyhlasovateľ  v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

súvisiacimi predpismi (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje súťažiacim 

identifikačné údaje prevádzkovateľa, ktorým je Vyhlasovateľ, ktoré sú: 1st CLASS AGENCY, s.r.o. 

Blagoevova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36 812 781, zapísanú v obchodom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 47218/B. 

 

Vyhlasovateľ  ďalej v súlade s ust. § 8 Zákona o ochrane osobných údajov oznamuje súťažiacim, že 

bude spracovávať pre účely realizácie a vyhodnotenia Súťaže, kontaktovania výhercu a odovzdania 

výhry, v súlade s podmienkami Zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje, a to v rozsahu 

meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo súťažiaceho a u výhercov aj poštová adresa. 

 

Účastník súťaže prihlásením základnej školy v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne 

súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých Organizátorovi za účelom realizácie a 

vyhodnotenia Súťaže, kontaktovania výhercu a odovzdania výhry v rozsahu: meno, priezvisko, e-

mailová adresa a telefónne číslo, u výhercov aj poštová adresa, a to na obdobie do 31. 12. 2023. 

 

Účastník súťaže týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle Zákona o ochrane osobných 

údajov, svoje osobné údaje poskytol Organizátorovi dobrovoľne a môže kedykoľvek požiadať o 

skončenie ich spracovávania, a to bezplatne písomnou formou na adrese Organizátora. Súťažiaci má 

právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo žiadať ich opravu, vysvetlenie alebo 

odstránenie ich chybného stavu. Ak výherca odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov po 

vyhlásení výsledkov, tak stráca nárok na výhru. 

 

Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú 

správne, úplné, aktuálne a pravdivé. 

 

10. Záverečné ustanovenia 

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel 

tejto súťaže zodpovedá Vyhlasovateľ súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj 



súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom. 

 

V Bratislave, dňa 13. 10. 2022 

 


