
 

Štatút: Event Paywatch ku kampani pre mladých od Poštovej banky (ďalej len Štatút) 

 

1. Organizátor Eventu 

Obchodné meno: Poštová banka, a.s. 

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava 

IČO: 31 340 890 

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B (ďalej len „ Poštová 

banka“ alebo „Organizátor“). 

 

2. Konanie  Eventu 

Poštová banka ako Organizátor uvádza event „Paywatch”, ktorý sa uskutoční dňa 9. 8. 2019 na kúpalisku Štrand 

Emila Tatárika v Nových Zámkoch a dňa 16. 8. 2019 na kúpalisku Aqualand Banskej Bystrici (ďalej len „Deň 

Eventu“ alebo „Dni Eventu“). Event bude prebiehať v príslušný Deň Eventu v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.  

 

3. Účastníci Eventu 

Do Eventu sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá sa dostaví na príslušné kúpalisko uvedené v bode 2. Štatútu 

v Deň Eventu a v čase konania Eventu podľa tohto Štatútu (ďalej len „Účastník Eventu“).  

 

4. Podmienky Eventu 

4.1 Poštová banka uvádza letný event „Paywatch“ ku kampani  pre mladých od Poštovej banky s cieľom osloviť  

zákazníkov milým a nečakaným spôsobom a predstaviť aké  ľahké, pohodlné a bezpečné je platenie mobilom a 

hodinkami. 

4.2 Osobám, ktoré prídu v Dňoch Eventu na príslušné kúpalisko podľa Článku 2. Štatútu v čase od 10:00 do 11:00 

hod. Banka zaplatí vstupné na toto kúpalisko, a to do vyčerpania limitu stanoveného v bode 4.3 tohto Článku 

Štatútu.  

4.3 Organizátor na účely úhrady vstupného podľa tohto Štatútu stanovuje na každý Deň Eventu maximálny limit 

1000 €.   

Organizátor si vyhradzuje právo znížiť denný limit alokovaný na platbu vstupného Účastníkom Eventu.  

4.4   Do Eventu sa môže zapojiť každý Účastník Eventu, ktorý splní nasledujúcu podmienku: 

Dostaví sa na kúpalisko Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch podľa bodu 2. Štatútu dňa 9. 8. 2019  alebo na 

kúpalisko Aqualand v Banskej Bystrici podľa bodu 2. Štatútu dňa 16. 8. 2019, a to v oboch prípadoch v čase od 

10:00 do 11:00 hodiny. 

4.5  Po uplynutí času konania Eventu podľa Článku 2 a v prípade vyčerpania maximálneho limitu podľa bodu 4.3 

Event v príslušný Deň Eventu končí, a to tým okamihom, ktorý nastane skôr.  

4.5  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu dňa a hodín konania Eventu. 

 

5. Vylúčenie z účasti na Evente  

Z účasti na Evente sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu s Bankou 

a ku Skupine Banky a zamestnanci Slovenskej pošty, a. s.  Ak sa preukáže, že účastník Eventu je osobou podľa 

tohto bodu, stráca Štatút Účastníka Eventu. 

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z Eventu Účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v tomto Štatúte. 

Na Účastníkov Eventu, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Eventu, sa neprihliada.  

 

6. Záverečné ustanovenia  

6.1 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Eventu zmeniť tento Štatút a Podmienky Eventu 

v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti 



 

spôsobom podľa tohto Štatútu.  

6.2 Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Eventu náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho 

účasťou na Evente. 

6.3  Na zaradenie do Eventu a získanie vstupného zadarmo nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s 

propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Eventu, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia 

tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Eventu.  

6.4 Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.postovabanka.sk/sutaze a dátum účinnosti tohto Štatútu je 

9. 8. 2019. 

 

V Bratislave 2. 8. 2019.  

 


