
Podmienky účasti na podujatí Slovenské firemné hry Leto  2019    

Podmienky účasti na Slovenských firemných hrách Leto 2019  (ďalej len SFH leto 2019), 

upravujú podmienky účasti na Podujatí, ktoré sa uskutoční v športovom rezote  x-bionic 

sphere v Šamoríne v dňoch 21.9. – 22.9. 2019 a ktorého hlavným organizátorom je spoločnosť 

ELCOP Bratislava, s.r.o., IČO: 35 783 516. 

Podmienky účasti sú záväzné pre účastnícke spoločnosti a jednotlivých účastníkov SFH leto  

2019. Podmienky sú zverejnené na stránke http://slovenskefiremnehry.sk/leto/, v sekcii Pravidlá 

(http://slovenskefiremnehry.sk/leto/discipliny-a-pravidla/) a v sekcii Podmienky účasti  

(http://slovenskefiremnehry.sk/leto/ucastnicky-poplatok/) 

Podmienky v tomto znení sú účinné od 20.5. 2019. 

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY          

1.1.  Dobrý zdravotný stav účastníka.        

1.2. Každý účastník  sa SFH leto 2019 zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 

 riziko. 

1.3.  Účastník súhlasí s Podmienkami účasti a so športovými pravidlami SFH leto 2019 

uvedenými na stránke SFH leto 2019.  

1.4.  On-line registrácia na podujatie SFH leto 2019 prostredníctvom registračného portálu, 

 ktorú vykoná  poverený zástupca spoločnosti,  sa považuje za záväznú prihlášku na SFH 

 leto 2019. 

1.5. Každý účastník za oboznámi so spracúvaním jeho osobných  údajov organizátorom. 

1.6.  Každý účastník na online registračnom portáli vyjadrí  svoj súhlas  alebo nesúhlas so: 

 - spracovaním a zverejnením športových výsledkov  

 - získavaním a zverejňovaním obrazových záznamov z Podujatia 

 - so  zasielaním newsletterov   

1.7. Prístup do príslušnej sekcie získajú účastníci prostredníctvom unikátneho kódu, ktorý 

 pre nich vyžiada poverená osoba  ich spoločnosti od organizátora Podujatia. 

     

2. PRIHLÁSENIE 

2.1. Prihlášku / Registráciu účastníckej spoločnosti vykoná poverená osoba účastníckej 

 spoločnosti on-line v registračnom systéme SFH leto 2019.  

2.2. Vstup do online registračného systému získa poverená osoba účastníckej spoločnosti 

 prostredníctvom unikátneho registračného kódu, ktorý si vyžiada zaslaním cez e-mail 

 office@elcop.sk.   

3.3. V Prihláške / Registrácii je poverená osoba povinná uviesť celý názov a právnu formu 

 účastníckej spoločnosti, jej adresu  a jej identifikačné údaje (IČO a IČ DPH), svoje meno, 

 priezvisko, svoj kontaktný  e-mail a svoje firemné telefónne číslo . 

3.4. Uzávierka prihlášok  na SFH leto 2019 je 9. augusta 2019. 
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3. ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

3.1. Záujemcovia o účasť na SFH leto 2019 si môžu vybrať medzi Full passom s ubytovaním 

 na jednu noc alebo  Day passom bez ubytovania. Nešportujúci fanúšikovia a rodinní 

 príslušníci účastníkov si môžu zakúpiť Fan pass. 

3.2. Účastnícky poplatok pre formát Full pass  je 259 € + DPH  / 1 osoba a zahŕňa:  

 -  Ubytovanie na jednu noc (zo sobotu 21.9.2019 na nedeľu 22.9.2019)  

  v štvorlôžkovom apartmáne  (dve samostatné spálne) 4* hotela x- 

  bionc sphere v Šamoríne. 

 - Účasť ma športovom a sprievodnom programe Podujatia    

  v súlade s propozíciami Podujatia 

 - Stravovanie v rozsahu: sobota 21.9.2019 - obed, večera formou rautu, nedeľa 

  22.9.219 – raňajky 

 - Pitný režim na športoviskách 

 - Trofeje pre víťazov 

 -  Účasť na Aftrepárty 

3.3. V prípade požiadavky o ubytovanie menej ako štyroch osôb v apartmáne (dve 

 samostatné spálne) hotela x-bionic sphere, účtuje organizátor k uvedenému 

 účastníckemu  poplatku (259 € + DPH) príplatky nasledovne: 

 - 15 € + DPH / os. v prípade ubytovania troch osôb v jednom apartmáne (dve  

  samostatné spálne)  

 - 30 € + DPH / os. v prípade ubytovania dvoch osôb v jednom apartmáne (dve  

  samostatné spálne) 

 - 90 € + DPH v prípade obsadenia jedného apartmánu (dve samostatné spálne)  

3.4. Účastnícky poplatok pre formát Day pass je 199 € + DPH / 1 osoba a zahŕňa: 

 - Účasť na športovom a sprievodnom programe Podujatia v súlade   

  s propozíciami Podujatia 

 - Stravovanie v rozsahu: sobota 21.9.2019 – obed, večera formou rautu   

 - Pitný režim na športoviskách 

 - Trofeje pre víťazov 

 - Účasť na Afterpárty 

3.5. Poplatok pre Fan pass je 30 € + DPH / 1 osoba a zahŕňa: 

 - Večeru v sobotu 21.9.2019 vo forme rautu 

 - Účasť na Afterpárty 

 K dispozícii je maximálne jeden Fan pass na jedného plne platiaceho účastníka. 

3.6.  Množstevné zľavy vychádzajú z ceny Day passu - 199 € + DPH  a môžu si ich uplatniť 

 tímy s viac ako štrnástimi účastníkmi podľa nasledovného kľúča: 

 - 1. až 14. účastník   bez zľavy 

 - 15. až 25. účastník   10% zľava z ceny Day passu 199 € + DPH 

 - 26. a každý ďalší účastník  15% zľava z ceny Day passu 199 € + DPH 

 Zľava sa nevzťahuje na ubytovanie a s ním súvisiace príplatky ani na Fan pass. 



3.7. Platba účastníckych poplatkov sa uskutoční na základe faktúry daňového dokladu 

 vystavenej organizátorom, na účet organizátora. Po dohode s účastníckou 

 spoločnosťou je organizátor oprávnený vystaviť účastníckej spoločnosti zálohovú 

 faktúru na celú sumu alebo časť účastníckych poplatkov. V lehote do 14 dní po pripísaní 

 zálohy na svoj účet vystaví organizátor účastníckej spoločnosti faktúru – daňový doklad

   

   

4. PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI         

4.1.  Po zaregistrovaní sa  do online registračného systému SFH leto 2019 je spoločnosť 

 oprávnená zrušiť účasť svoju účasť na Podujatí za týchto podmienok: 

 - Zrušenie účasti v lehote 12.8.–19.8.2019 – úhrada storno poplatku vo výške  

  10% z ceny objednaných vstupov 

 - Zrušenie účasti v lehote 20. – 26.8.2019 – úhrada storno poplatku vo výške 30% 

  z ceny objednaných vstupov 

 - Zrušenie účasti v lehote 27.8.-3.9.2019 – úhrada storno poplatku vo výške 50% 

  z ceny objednaných vstupov 

 - Zrušenie účasti v lehote 04.-10. 9.2019 – úhrada storno poplatku vo výške 80% 

  z ceny objednaných vstupov 

4.2.  V prípade, ak sa podujatie neuskutoční, zaväzuje sa organizátor vrátiť prihlásenej 

 účastníckej spoločnosti uhradený účastnícky poplatok v plnej výške a to  najneskôr do 

 5 pracovných dní, odo dňa plánovaného termínu podujatia.    

   

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU         

5.1.  Každý účastník SFH leto 2019 je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku 

 škodám na zdraví (vlastnom a iných účastníkov), na majetku, prírode a životnom 

 prostredí.            

5.2.  Účastník, ktorý v rámci príslušnej športovej disciplíny na podujatí prevzal od 

 organizátora alebo príslušného dodávateľa športové pomôcky, zariadenia, dopravné 

 prostriedky, zodpovedá svojim podpisom za ich poškodenie, stratu alebo zničenie 

 podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.   

 


