
Dodatok č.1 k 

Štatútu súťaže a ochrane osobných údajov 

Vianočná súťaž DPMK ,,Štedrý december 2021“

zo dňa 08.12.2021 (ďalej len ako ,,štatút súťaže“)

 

Dodatkom č.1 sa pôvodné znenie článku 1 mení takto:

Článok 1

Vyhlasovateľ a organizátor Súťaže:
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Dopravný podnik mesta Košice, akciová
spoločnosť, so sídlom Bardejovská 6, 04329 Košice, IČO: 31 701 914, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vo vložke č. 559/V, (ďalej
len „Vyhlasovateľ“) v spolupráci s partnermi EscapeRoom Hobbit Košice, FINISHER
Slovensko o.z., Vitar, Veselý očná klinika, HOPIN, GrandBari a  BASTE s.r.o.

Zároveň sa mení článok 3 bod 2 a bod 3 takto:

Článok 3

1. Účastníkom Súťaže sa automaticky stáva fyzická osoba podľa odseku 1 tohto
článku  Štatútu,  ktorá  sa  zapojila  do  súťaže  Vyhlasovateľa  na  facebookovej
stránke  https://www.facebook.com/dpmkofficial/ v  období  trvania  Súťaže  od
09.12.2021 do 20.12.2021 (ďalej len „Účastník Súťaže“).

2. Výherca sa bude môcť zapojiť do Súťaže komentárom pod daným príspevkom do
23:59 daného dňa, žrebovanie prebehne nasledujúci deň, kedy bude zároveň aj
vyhlásená nová súťaž (s inou výhrou a iným súťažným príspevkom). V prípade
súťažných dní 10. a 17.12.2021 (piatok) bude výherca vyhlásený v pondelok 13. a
20.12.2021.

Zároveň sa mení článok 6 takto:

 

Vyhlasovateľ Súťaže:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 04329  Košice.

https://www.facebook.com/dpmkofficial/


Článok 6

Cenu v Súťaži predstavujú: 2x voucher pre 4 osoby od EscapeRoom Hobbit Košice;
1x set oblečenia (mikina, tričko a čiapka) od FINISHER Slovensko o.z.; 1x balenie 40
ks džúsov Capri Sonne od Vitar; 1x komplexné vyšetrenie pre 1 osobu od Veselý
očná klinika; 2x 50 € kredit od HOPIN; 1x kufrík s vínom Cassavita od GrandBari; 1x
tričko  s vlastnou  potlačou,  1x  20%  zľava  v eshope  tvojetricko.sk,  1x  10%  zľava
v eshope tvojetricko.sk od BASTE s.r.o.

 
  
Záverečné  ustanovenia:

1. Ostatné  ustanovenia  štatútu  súťaže  zo  dňa  08.12.2021 zostávajú  bez  zmeny
v pôvodnom znení.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej 
stránke Vyhlasovateľa (www.dpmk.sk). 

V Košiciach dňa 14.12.2021

                    ......................................................
                     Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                                                         Ing. Vladimír Padyšák
                generálny riaditeľ 

Vyhlasovateľ Súťaže:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 04329  Košice.
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