
Úplné pravidlá súťaže „Krásne krivky po pôrode“ 

Účelom tohto dokumentu je  úprava pravidiel súťaže „Krásne krivky po pôrode“ (ďalej 

len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne 

upravuje pravidlá tejto súťaže.  

 

1. Organizátor súťaže: 
Organizátorom súťaže je spoločnosť Avelane, s.r.o., so sídlom Kláštorská 39, Nitra 949 01, 

IČO: 44 775 288, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl.č. 24550/N (ďalej a vyššie len ako 

„poskytovateľ alebo „ organizátor“) 

 

2. Doba a miesto konania súťaže: 
Súťaž prebieha v dobe od 1.9. 2014 do 31.12.2014 (ďalej len „doba konania súťaže“) na 

území Slovenskej republiky.  

 

3. Účasť v súťaži: 

 

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba ženského pohlavia staršia ako 18 rokov 

s minimálne jedným dieťaťom a s plnou spôsobilosťou na právne úkony a trvalým pobytom 

na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).  

 

3.2 Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že počas doby konania súťaže vyplní on-line registračný 

formulár do súťaže umiestnený na internetových stránkach www.avelane.com a zadá 

kód/heslo, ktorý ho oprávňuje zúčastniť sa súťaže  (ďalej len „registračný formulár“ a 

„stránky súťaže“), a tento prostredníctvom stránok súťaže odošle do súťaže. Do registračného 

formulára je potrebné vyplniť krstné meno, priezvisko súťažiaceho, mesto, e-mailovú adresu, 

ktorou oprávnene disponuje a telefónne  číslo. Registračný formulár je potrebné vyplniť 

riadne, správne, úplne a pravdivo. Pred vyplnením a odoslaním registračného formulára do 

súťaže je súťažiaci povinný riadne sa oboznámiť s úplnými pravidlami súťaže a registráciu do 

súťaže je oprávnený dokončiť (t.j. registračný formulár vyplniť a odoslať do súťaže) len v 

prípade, ak v plnom rozsahu spĺňa úplné pravidlá súťaže (napr. minimálne jedno dieťa, plná 

spôsobilosť  na právne úkony atď.), s týmito v plnom rozsahu súhlasí a zaväzuje sa ich 

dodržiavať. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorých registračný formulár bol do 

súťaže odoslaný a doručený počas doby konania súťaže, a ktorí zároveň splnili všetky ostatné 

podmienky súťaže.  Súťažiaci, ktorí sa do súťaže zapojili kúpu trojbalenia multivatamínov 

LadeeVita sú pre prípad výhry povinní uchovať si súťažnú krabičku, ktorou sa musia 

preukázať.  Súťažiaci, ktorí sú predplatiteľmi Mama a ja budú odkontrolovaní v databáze 

predplatiteľov Mama a ja. Klienti Avelane clinic budú v prípade vyžrebovania overení 

v databáze kliniky.  

 

3.3 V súťaži Krásne krivky po pôrode výherkyňa dostane možnosť  podstúpiť úpravu poprsia 

a oblasti brucha v celkovej hodnote do 5000 eur. Presný obsah výhry bude špecifikovaný 

podľa zdravotného stavu a estetických potrieb výherkyne súťaže. Súčasťou výhry a v cene je 

aj zahrnutá vstupná konzultácia, anestéza, hospitalizácia, pooperačná starostlivosť, 

pooperačná bielizeň. Všetky estetické zákroky, ktoré nie sú súčasťou výhry si výherkyňa hradí 

sama. V prípade ak si zdravotný stav výherkyne nebude vyžadovať takú rozsiahlu úpravu, 

zrealizujú sa len nevyhnutné úkony na základe dohody s výherkyňou.  

 

3.4 Do súťaže sa možno zapojiť jedenkrát s použitím kódu/hesla. Heslo/kód  sa dá získať len 

troma spôsobmi. Môže ho získať predplatiteľka časopisu Mama a ja v prípade, ak si predplatí 

ročné predplatné časopisu. Kód/ heslo  môže získať majiteľka trojbalenia multivitamínov 

http://www.avelane.com/


a minerálov pre tehotné a dojčiace mamičky LadeeVita. Kódom je číslo šarže uvedené na 

balení. Pre prípad výhry je súťažiaca povinná si krabičku od balenie LadeeVita vitamínov 

uschovať. Heslo  môže získať žena, ktorá absolvovala akýkoľvek zákrok v sume nad 100 eur 

na klinike plastickej a estetickej chirurgie Avelane clinic v Nitre v období od septembra 2014 

do decembra 2014. Viacnásobná registrácia jedného hesla  do súťaže tou istou osobou môže 

byť považovaná za porušenie týchto pravidiel s príslušnými následkami. Organizátor má 

právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v súťaži jednotlivými súťažiacimi. 

Organizátor rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa 

súťaže a jej realizácie.  

 

3.5 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora,   ako aj osoby im blízke. V 

prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri 

vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná. Za blízke 

osoby sa považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

platnom znení.  

 

3.6 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami 

súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému 

stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých 

informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez 

náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť 

účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže 

dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s 

pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či 

sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je 

konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou 

rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.  

 

 

4. Princíp súťaže, výhercovia súťaže, výhry v súťaži: 
4.1 Odoslaním a doručením registračného formulára do súťaže v súlade s týmito pravidlami je 

registračný formulár (a teda súťažiaci, ktorý ho odoslal) zaradený do žrebovania o výhru v 

súťaži. Výhercov súťaže určí žrebovanie, ktoré zabezpečí organizátor.  

 

4.2 Žrebovanie výhercov zabezpečí organizátor bez zbytočného odkladu po skončení doby 

konania súťaže, najneskôr však do 15.1.2015, a to tak, že: 

1) spomedzi všetkých registračných formulárov vyžrebuje pod dohľadom minimálne dvoch 

osôb ako zástupcov  organizátora súťaže jedného výhercu a dvoch náhradníkov. 

Náhradník je žrebovaný a výhra na neho prechádza v prípade, ak by sa prvého 

vyžrebovaného nepodarilo skontaktovať, zistilo by sa, že nesplnil všetky pravidlá súťaže, 

alebo ak by sa následne zistilo, že z akýchkoľvek zdravotných, alebo iných dôvodov nie je 

možné, aby absolvoval výherca operáciu v stanovenom rozsahu alebo termíne. Výherca sa 

žrebuje len z registračných formulárov, ktoré boli riadne  vyplnené, odoslané a doručené 

do súťaže počas doby konania súťaže. Výhra v súťaži je neprenosná.  

4.3 Informácia o hodnote výhry pre potreby zdanenia výhry bude výhercovi poskytnutá po 

absolvovaní úvodnej konzultácie  a následnej špecifikácii a upresnenia plánovaných 

vykonaných zákrokov.   

 

4.4 Výherca bude o výhre v súťaži upovedomený bez zbytočného odkladu po jeho 

vyžrebovaní, a to telefonicky na telefónnom čísle, ktoré vyplnil do registračného formulára, 



na základe ktorého sa zapojil do súťaže. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži 

bude aj doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry a dojednanie podmienok jej 

odovzdania a čerpania. V prípade, ak sa výhercu do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho 

vyžrebovania nepodarí napriek opakovanej snahe skontaktovať (najmenej 3 pokusy o 

skontaktovanie na vyplnenom telefónnom čísle) a/alebo výherca neposkytne organizátorovi 

údaje nevyhnutné na odovzdanie výhry a dojednanie podmienok jej odovzdania a čerpania, 

alebo ak sa výherca nedostaví na dohodnutú konzultáciu, ktorú je povinný absolvovať pred 

definitívnym rozhodnutím o odovzdaní výhry, nárok výhercu na výhru v súťaži v plnom 

rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. Cestovné a iné mimoriadne náklady, ako napríklad 

predoperačné vyšetrenia,  ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s uplatnením výhry  znáša 

výherca sám.  O použití výhry, ktorá nebola odovzdaná výhercovi súťaže rozhoduje podľa 

svojho uváženia organizátor. Výherca ani náhradníci nemajú nárok na kompenzáciu hlavnej 

výhry v žiadnej forme.  

 

4.5 Meno a údaje o výhercovi  môže byť po jeho vyžrebovaní uverejnené aj na stránkach 

súťaže prípadne iných internetových stránkach organizátora a partnerov, s čím súťažiaci 

zaslaním registračného formulára do súťaže potvrdzuje súhlas. Z realizovaného zákroku bude 

vyrobená fotodokumentácia a redakčný materiál s čím výherca prebratím výhry súhlasí.  

 

4.6 Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto 

pravidiel (okrem iného najmä podmienok podľa bodu 3.1 týchto pravidiel), predložením 

preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti 

výhercu a jeho veku ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu, 

upravujúceho odovzdanie, prevzatie a čerpanie výhry, pripraveného a poskytnutého zo strany 

organizátora. Absolvovanie zákroku na klinike plastickej chirurgie Avelane clinic je 

podmienené dobrým zdravotným stavom a splnením všetkých náležitostí,  ktoré sú potrebné 

pri príprave na operáciu. 

 

4.7 Odoslaním registračného formulára do súťaže súťažiaci súhlasí a zaväzuje sa, že v 

prípade, ak sa stane výhercom súťaže a výhru v súťaži prevezme, najneskôr do 1 mesiaca 

absolvuje konzultáciu a v závislosti od dohody, zdravotného stavu a kapacít kliniky do 6 

mesiacov absolvuje prvé zákroky, ktoré sú súčasťou výhry v súťaži  Krásne krivky po pôrode.  

 

5. 
Odoslaním registračného formulára do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi ako 

prevádzkovateľovi  súhlas na spracúvanie všetkých ním v rámci súťaže poskytnutých 

osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, vek,  telefónne číslo a e-mailová 

adresa v zmysle z.č. 122/2013 Z.z. ( ďalej „ZOOU“) Organizátor je oprávnený osobné údaje 

spracúvať na účely účasti v súťaži, realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj na 

účely prezentácie a propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie 

ďalších súťaží, na reklamné, marketingové a iné komunikačné účely, ako aj na zasielanie 

uvedeného sa týkajúcich informácií, sprav, noviniek a ponúk (a to aj prostredníctvom 

elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení). Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom 

všetky práva ustanovené ZOOU a súvisiacimi právnymi predpismi a prehlasuje, že bol 

oboznámený so skutočnosťami  uvedenými v § 15 ZOOU vrátane poučenia o svojich právach. 

Osobné údaje je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch 

(vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch organizátora, s čím súťažiaci odoslaním 

registračného formulára do súťaže výslovne súhlasí. Osobné údaje môže organizátor 

spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok 



udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie všetkých ním poskytnutých údajov 

nemajúcich charakter osobného údaja.  Vyššie uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek 

odvolať písomne na adresu sídla organizátora. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov  je strata prípadného nároku na výhru v súťaži. Súťažiaci súčasne udeľuje 

súhlas s poskytnutím a sprístupnením údajov zmluvným partnerom organizátora s tým, že títo 

budú spracúvané osobné a iné údaje účastníka môcť spracúvať a využívať k rovnakým 

účelom ako organizátor samotný, avšak aj vo vzťahu ku komunikácii a propagácii partnerov 

samotných, ich produktov a služieb. Partnermi súťaže sa pre účely tohto ustanovenia 

rozumejú:  LadeePharma Slovakia, s.r.o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 

45 909 652, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, 

vl.č. 68334/B a ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4, 821 08 Bratislava, IČO 35 842 008, spoločnosť 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 27173/B. 

 

6. 
Odoslaním registračného formulára do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s tým, 

že organizátor je oprávnený na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj 

na účely propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a 

na ďalšie reklamné, marketingové a iné komunikačné účely bezplatne použiť meno a ďalšie 

zložky osobnostných práv súťažiaceho, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných 

informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, ako 

aj vyhotovovať záznamy podobizne súťažiaceho a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové 

záznamy súťažiaceho a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných 

prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora. Súhlas podľa 

tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu desiatich rokov po jej 

skončení.  

 

7. 
Odoslaním registračného formulára do súťaže účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto 

(ani v tejto súvislosti) neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného 

subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami a 

súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje.  

 

8. 
Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v 

súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb 

uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a 

definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ochranu osobnosti ako aj ďalších 

právnych predpisov. Účastník súťaže odoslaním registračného formulára do súťaže 

potvrdzuje, že jeho účasťou v súťaži ako ani použitím poskytnutých údajov v rozsahu a 

spôsobom podľa týchto pravidiel nebudú dotknuté žiadne práva tretích osôb, napr. práva 

osobnostné, práva na ochranu osobných údajov atď.. Všetky potrebné súhlasy súvisiace so 

svojou účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel si musí účastník 

súťaže získať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo, že 

účastník súťaže svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou 

porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä autorské práva, práva na ochranu osobných 

údajov a/alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak organizátorovi 

a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, 

zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť.  

 

9. 



Odoslaním registračného formulára do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj úplný a 

bezpodmienečný súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom 

rozsahu dodržiavať.  

 

10. 
Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť 

v peniazoch. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na 

akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia výslovne uvedené v týchto 

pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to 

ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od 

organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto 

pravidlách.  

 

11. 
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj 

právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, zmeniť  alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a 

poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú 

uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a zverejnené na stránkach 

súťaže. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa 

predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich 

účinnosti.  

 

12. 
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä 

problémy pri prevádzke internetových stránok, vrátane problémov na strane poštových 

prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor nezodpovedá ani za 

oprávnenosť použitia telefónnych čísel použitých súťažiacimi v rámci súťaže.  

 

13. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v 

súvislosti s nimi. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať. Organizátor si vyhradzuje 

právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a 

zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdávania výhier.  

 

14.V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na iných 

materiáloch a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto úplných pravidiel 

súťaže.  

 

15. Výherca berie na vedomie, že výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických 

osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení 

výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu 

výhry pred zdanením. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie 

Organizátora súťaže konečné a záväzné. Každý účastník súťaže svojou účasťou na nej 

vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s celým 

obsahom Pravidiel riadne oboznámený.  

 

Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na internetových stránkach 

www.avelane.com 

Tieto pravidlá sú platné od 1. septembra 2014 

V Bratislave, dňa 1. 9.2014 

 

http://www.avelane.com/

