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HRA –  „Oslavujeme výročie so SHERLOCKOM“ 
 
 Pravidlá hry - štatút súťaže 
 
 
Súťažná HRA – Oslavujeme výročie so Sherlockom 2018  
je organizovaná na internetových stránkach 
www.bezpecnostne-dvere-zicher.sk a firemných stránkach 
www.facebook.com/zicher.sk na sociálnej sieti Facebook 
podľa týchto pravidiel v zmysle 22/2004 Z. z. o pravidlách 
spotrebiteľských súťaží. 
 
Účastník svojim zapojením do súťažnej hry vyjadruje súhlas s týmito súťažnými 
podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil. 
 
1. Prevádzkovateľ hry 
 
Prevádzkovateľom súťažnej hry je firma ZICHER – bezpečnostné systémy. 
Damborského 9, 949 01 Nitra. 
Táto súťažná hra nie je v žiadnom ohľade  sponzorovaná, organizovaná, 
podporovaná, prevádzkovaná,  alebo prepojená so spoločnosťou Facebook.  
Spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky. Svoje informácie 
poskytujete firme ZICHER – bezpečnostné systémy a nie spoločnosti Facebook. 
Informácie, ktoré poskytnete môžu byť použité na propagačné účely 
spoločnosti ZICHER, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 
 
2. Trvanie hry 
 
Súťažná hra bude prebiehať počas celého roka 2018 a bude rozdelená do 
niekoľkých etáp. Prvá etapa, pod názvom „jarná hra“, prebieha v termíne od 
1. do 31. marca 2018. 
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3. Cieľ hry  

Cieľom hry „Oslavujeme výročie so Sherlockom“  je dešifrovať  resp. správne 
prečítať číslo, ktoré sa zobrazuje na obrázku, v tzv. stereograme. V spleti 
rôznych farieb a tvarov sa po dlhšom pozeraní zjaví obrys v treťom rozmere 
(3D). V obrázku sa zobrazuje výška zľavy v eurách! 

4. Zapojenie sa do súťažnej hry 
 
Do súťažnej hry sa môžu zapojiť všetci tí, ktorí pochádzajú z Nitry a okolia 
v okruhu približne 100 km (v regionálnom pôsobení firmy Zicher ), ktorí majú 
záujem o dodatočné zvýhodnenie pri nákupe setu bezpečnostných dverí 
Sherlock v 3. a vyššej bezpečnostnej triede a zároveň k termínu začiatku súťaže, 
t. j. k 1. 3. 2018,  dovŕšili najmenej 18 rokov. 
 
5. Podmienka pre zapojenie sa do súťažnej hry 
 
Podmienkou  zapojenia sa do súťažnej hry je vyplnenie formulára, označenie 
jednej zo štyroch možností a odoslanie súťažného formulára na stránke: 
http://www.bezpecnostne-dvere-zicher.sk/bezpecnostne-dvere-akcia 
 
6.  Výherca súťažnej hry 
 
Výhercom súťažnej hry je každý, kto sa zapojí (podľa bodu 4. Pravidiel hry) a 
správne odpovie prostredníctvom súťažného formulára (podľa bodu 5. 

Pravidiel hry) aké číslo sa ukrýva na obrázku – stereograme.  Výherca  súťažnej 
hry ZICHER bude na základe správnej odpovede kontaktovaný mailom.  
 
7. Výhra a spôsob uplatnenia výhry 

Výhru  účastník hry získa na základe správnej odpovede a to mailom, formou 
zľavového poukazu. Výhrou je dodatočná zľava pri kúpe setu bezpečnostných 
dverí SHERLOCK® v 3. a vyššej bezpečnostnej triede. Výhra sa NEVYPLÁCA 
v hotovosti, ale poskytuje sa ako zľava na základe predloženého poukazu na 
zľavu. Uplatniť výhru  -  teda dodatočnú zľavu sa dá len pri objednávke 
bezpečnostného setu (v 3. a vyššej bezpečnostnej triede) nie až pri samotnej 
realizácii diela!  

Pri kúpe 1 ks setu bezpečnostných dverí je možné uplatniť najviac jeden zľavový 
poukaz!  
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Poukaz na zľavu sa dá uplatniť len u predajcu: firmy ZICHER aj pri aktuálne 
prebiehajúcich akciách a tým získať bonus navyše. 
 
8. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním newsletterov 
 
Účastník  súťaže súhlasí so všetkými pravidlami a podmienkami tejto súťažnej 
hry. Zároveň zapojením do súťažnej hry vyjadruje súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 
428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
Účastník súťaže zároveň súhlasí, že môže byť informovaný emailom 
o novinkách fi. ZICHER – bezpečnostné systémy. Newslettery zvyčajne 
zasielame niekoľko krát ročne, z ich odoberania sa účastník môže kedykoľvek 
odhlásiť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa podľa zákona 
nachádza v každom jednom newsletteri, alebo napísaním e-mailu na spoločnosť 
ZICHER, ktorá účastníka súťaže vyradí z databázy záujemcov o informácie 
o novinkách a akciách súvisiacich s bezpečnostnými dverami. 
 
9. Záverečné podmienky 
 
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťažnej hre, alebo konajúce v rozpore 
s pravidlami súťaže nebudú do hry zapojené. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo ju úplne 
zrušiť aj bez udania dôvodu. 
 
 
 
 
 
 
 
V Nitre, 28. 2. 2018 

 
 

 
Marek Lajcha - ZICHER  

ZICHER bezpečnostné systémy 
Damborského 9, 949 01 Nitra 

tel.: 0905 854 248 
e-mail: nitra@dvere-zicher.sk 

www.bezpecnostne-dvere-zicher.sk 


