
 Pravidlá súťaže o rodinný lístok  

na podujatie Rytieri na Devíne 
 

Návštevník, ktorý sa chce zapojiť do súťaže o rodinný lístok na podujatie Rytieri na Devíne, sa 

účastníkom súťaže stane tak, že vhodí do žrebovacej urny kontrolný ústrižok Rytierskeho diplomu. 

Ústrižok musí obsahovať:  

• Riadne a čitateľne vyplnenú e-mailovú adresu účastníka súťaže, ktorý slúži na identifikovanie 

a oznámenie v prípade výhry. 

• Zaškrtnutý štvorček, ktorým účastník súťaže vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných 

údajov (e-mail) podľa Podmienok ochrany osobných údajov spoločnosti TOSTABUR (sú 

k dispozícii pri vhadzovacej urne, prípadne na webovom sídle www.rytierinadevine.sk, pred 

zaškrtnutím si ich je nutné prečítať). Súhlas za osobu mladšiu ako 16 rokov vyjadruje jej 

zákonný zástupca. 

• Zadná strana ústrižku musí obsahovať tri kontrolné pečiatky potvrdzujúce úspešné 

absolvovanie rytierskych disciplín v priestoroch denného tábora na hrade Devín. 

Žrebovanie sa uskutoční každý utorok počas trvajúcej akcie denný tábor na Devíne, a to 

v období od 3.5.2018 do 30.9.2018, okrem počiatočného žrebovania, ktoré sa uskutoční v piatok. 

Vyžrebovaný účastník súťaže sa stáva víťazom a informácia o získaní výhry mu bude oznámená 

na e-mailovej adrese, ktorú poskytol na kontrolnom ústrižku Rytierskeho diplomu. 

Výhrou sa rozumie jeden rodinný vstup (2 dospelí a 2 deti do 14 rokov) na najbližší termín 

podujatia Rytieri na Devíne, viď. termíny akcií Rytieri na Devíne nižšie alebo aj na webovom sídle 

www.rytierinadevine.sk. 

Výhru si účastník súťaže môže uplatniť (prevziať) na nadchádzajúcom (najbližšom) podujatí 

Rytieri na Devíne po žrebovaní (viď. nižšie), a to tak, že pri vstupe na podujatie oznámi pracovníkovi, 

ktorý podáva informácie a je oblečený v historickom kostýme, svoju e-mailovú adresu, ktorú poskytol 

na ústrižku, a ktorá zároveň slúži ako identifikátor výhercu. 

Usporiadateľ súťaže, spoločnosť TOSTABUR, oznamuje výhru výhradne víťazovi súťaže. Ak víťaz 

súťaže túto skutočnosť oznámi inej osobe a mohla by nastať situácia viacerých uplatnení výhry 

(oznámení rovnakej e-mailovej adresy víťaza) na jednom podujatí Rytieri na Devíne, do úvahy sa 

berie len jedno uplatnenie, a to to, ktoré uskutočnené ako prvé. Za zneužitie tejto skutočnosti víťaz 

nesie vlastnú zodpovednosť.  

Termíny podujatí Rytieri na Devíne a príslušné žrebovania 

• Rytieri na Devíne 5.5.2018, príslušné žrebovanie: 4.5. (počiatočné, v neštandardnom dátume) 

• Rytieri na Devíne 2.6.2018, príslušné žrebovania: 8.5., 15.5., 22.5 a 29.5.2018  

• Rytieri na Devíne 7.7.2018, príslušné žrebovania:  5.6., 12.6., 19.6., 26.6. a 3.7.2018 

• Rytieri na Devíne 4.8.2018, príslušné žrebovania: 10.7., 17.7, 24.7. a 31.7.2018 

• Rytieri na Devíne 1.9.2018, príslušné žrebovania: 7.8., 14.8., 21.8. a 28.8.2018 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátora podujatia Rytieri na Devíne - 

spoločnosť TOSTABUR, a to prostredníctvom kontaktného e-mailu tostabur@tostabur.sk. 
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