Pravidlá súťaže „Brumík-objaviteľ“

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel marketingovej súťaže „Brumík-objaviteľ“
(ďalej tiež „súťaž“).
1.2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152
Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre
kantón Zürich, registračné číslo CHE-114.352.032, a to prostredníctvom Mondelez Europe
Services GmbH - odštepný závod Česká republika , IČO: 014 35 485, so sídlom Praha 8 - Karlín,
Račianska 661, PSČ 18600, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
vložka 76056 (ďalej tiež len "usporiadateľ").
1.3. Organizátorom súťaže je Garp Integrated s.r.o., IČO: 27709540, so sídlom Pobrežná 249/46,
Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C,
vložka 125558 (ďalej tiež len "organizátor").
1.4. Súťaž je usporiadaná v spolupráci s Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom LindberghAllee 1, Glattpark 8152, Švajčiarska konfederácia, spoločnosť s ručením obmedzeným
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Obchodný register kantónu Zürich, číslo zápisu:
CHE-114.352.032, podnikajúca v SR prostredníctvom Mondelez Europe Services GmbH –
organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, Bratislava, PSČ: 832 42, Slovensko,
IČO: 47 031 140, zapísanej v OR u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 2199/B v
rovnakom termíne aj na území Slovenskej republiky.
1.5. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu
k spotrebiteľom Slovenskej republiky.
1.6. Do súťaže sú vložené tieto výhry:
-

20 000 ks doskovej hry (ďalej len "Stolová hra") a 20 000 ks figúrok, z toho 4 000 ks z
každého z 5 druhov figúrky (ďalej len "Figúrka"); 1 ks Doskovej hry a 1 ks Figúrky tvoria
dohromady 1 vedľajšiu výhru (ďalej len "Vedľajšia výhra"); v každom súťažnom kole
(pozri ďalej) sa hrá o 2222 ks Vedľajších výhier, v poslednom kole potom o 2224 ks
Vedľajších výhier.

-

1 x hlavná výhra - týždenný pobyt pre celú rodinu (2 dospelí a 2 deti do 14 rokov) v
Oceanáriu Lisabon, Portugalsko (Oceanária de Lisboa, adresa Esplanada D. Carlos I 1990-005, Lisabon, Portugalsko, bližšie pozri http: //www.oceanario.pt/);

-

v cene hlavnej výhry je ubytovanie, strava a vreckové; ďalšie špecifikácie tejto výhry je
obsiahnutá v Prílohe č. 1 k týmto pravidlám (ďalej tiež len "Hlavná výhra").

1.7. Všetky vyššie uvedené výhry sú spoločné dohromady pre všetkých súťažiacich z Českej
republiky a Slovenskej republiky.
2. Čas a miesto konania súťaže; súťažné produkty

2.1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 5. 2019 00:00:00 do 30. 6. 2019 23:59:59 (ďalej len "čas
konania súťaže"). Súťaž je na účely určovania výhercov Vedľajších výhier ďalej rozdelená do
nasledujúcich súťažných kôl:
-

1. súťažné kolo: 1. 5. 2019 – 5. 5. 2019;

-

2. súťažné kolo: 6. 5. 2019 – 12. 5. 2019;

-

3. súťažné kolo: 13. 5. 2019 – 19. 5. 2019;

-

4. súťažné kolo: 20. 5. 2019 – 26. 5. 2019;

-

5. súťažné kolo: 27. 5. 2019 – 2. 6. 2019;

-

6. súťažné kolo: 3. 6. 2019 – 9. 6. 2019;

-

7. súťažné kolo: 10. 6. 2019 – 16. 6. 2019;

-

8. súťažné kolo: 17. 6. 2019 – 23. 6. 2019;

-

9. súťažné kolo: 24. 6. 2019 – 30. 6. 2019
(ďalej tiež len spoločne ako „súťažné kolá“ alebo jednotlivo ako „súťažné kolo“).

2.2. Súťaž prebieha vo všetkých obchodoch v Slovenskej republike, kde sa predávajú nižšie
špecifikované súťažné produkty (ďalej tiež len "miesto konania súťaže"). Registrácia do
súťaže prebieha prostredníctvom webovej stránky www.brumikobjavitel.sk (ďalej tiež len
"webová stránka").
2.3. Produkty usporiadateľa znamenajú tieto výrobky usporiadateľa predávané v mieste konania
súťaže a v promočnom obale odkazujúcom na súťaž ( "VYHRAJ podmorské dobrodružstvo" a
"otoč a zisti viac.") Prebiehajúce 1.5.2018 - 30.6.2018:
Brumík 30 g: Čokoládová náplň, Mliečna náplň, Jahôdka, Marhuľová, Banánovo-jogurtová
príchuť, DUO Oriešková príchuť & čokoláda, DUO Vanilková príchuť & jahôdka:

(ďalej len ako „súťažné produkty“).

3.

Účastník súťaže:

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou na doručovanie
na území Slovenskej republiky (ktorou sa v tomto prípade myslí adresa pobočky
Zásielkovne, kam si výherca Vedľajšej výhry praje túto výhru zaslať), ktorá splní všetky
podmienky zapojenia do súťaže (ďalej tiež len "účastník" či "súťažiaci").
3.2. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k
organizátorovi, usporiadateľovi alebo k agentúram povereným zaistením tejto súťaže,
alebo spoločnostiam, ktoré sa na nej zúčastňujú odlišným spôsobom, a ďalej príbuzní vyššie
uvedených osôb v rade priamom, ich súrodenci a manželia. Z účasti v súťaži sú tiež vylúčení
tí, ktorí zakúpený tovar vrátili (súťažné produkty), s výnimkou chybného tovaru, ktorý bude
vymenený za tovar bezchybný.
4. Mechanika:
4.1. Súťažiaci sa do súťaže zapojí takým spôsobom, že v čase konania súťaže:
-

zakúpi aspoň 5 ks súťažných produktov v ľubovoľnej kombinácii,

-

vytvorí si účet na webovej stránke www.brumikobjavitel.sk (ďalej tiež len "Účet")
prostredníctvom riadne, pravdivo a úplne vyplneného registračného formulára;
registrácia bude potvrdená e-mailovou správou s informáciou o zaradení do súťaže.

-

nahrá unikátny kód z každého zakúpeného súťažného produktu (ďalej tiež len "Súťažný
kód") - teda celkovo najmenej 5 takýchto kódov - na Účet. Súťažné kódy sa pri príchutiach
marhuľová, banánovo-jogurtová, jahôdková nachádzajú z boku na obale súťažného
produktu. Súťažné kódy pri ostatných príchutiach sa nachádzajú vždy vo vnútri obalu.

-

uschová si originály obalov súťažných produktov obsahujúcich Súťažné kódy, s ktorými
sa zapojil do súťaže, a to za účelom možnej neskoršej kontroly dodržiavania pravidiel
súťaže podľa článku 5.8 týchto pravidiel.

4.2. Účastník je počas celej doby konania súťaže oprávnený nahrávať na svoj Účet ďalšie Súťažné
kódy (nad základný počet 5 Súťažných kódov) a na ich základe získavať ďalšie výhry, resp.
zvyšovať svoju šancu na získanie Hlavnej výhry (pozri článok 5 ods. 5.3).
4.3. Každý jeden Súťažný kód môže využiť iba jeden súťažiaci - po nahratí tohto Súťažného kódu
na Účet nemôže byť taký Súťažný kód použitý v súťaži opakovane.
4.4. Každý súťažiaci je oprávnený založiť si iba jeden Účet.
5.
1.

Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier
Po skončení každého súťažného kola bude spoločne zo všetkých súťažiacich v Českej
republike a v Slovenskom republike, ktorí sa riadne v danom súťažnom kole zapojili do súťaže
v Českej republike alebo v Slovenskom republike, vylosovaných 2 222 výhercov, ktorí
vyhrávajú 1 Vedľajšiu výhru, pričom sú oprávnení si pri registrácii zakliknutím zvoliť Figúrky,
ktorú z figúrok si želajú obdržať, až do vyčerpania zásob figúrok určitého druhu pre dané

súťažné kolo. Žrebovanie výhercov Vedľajších výhier prebehne vždy do 3 dní od skončenia
príslušného súťažného kola.
2.

Výherca Hlavnej výhry bude určený losovaním zo všetkých zúčastnených, ktorí sa
zaregistrovali v súťaži po celý čas jej konania, tzn. vrátane tých, ktorí nevyhrali Vedľajšiu
výhru, pod podmienkou, že zaregistrovali do súťaže aspoň 5 Súťažných kódov. [Žrebovanie
výhercu Hlavnej výhry sa uskutoční najneskôr do 14 dní po skončení posledného kola súťaže.

3.

Každý súťažiaci, a to prípadne i každý výherca Vedľajšej výhry, je oprávnený do konca doby
konania súťaže nahrávať na Účet priebežne Súťažné kódy. Za každých 5 takto na Účet riadne
nahratých Súťažných kódov súťažiaci:
-

bude zaradený do žrebovania o Vedľajšiu výhru v aktuálne prebiehajúcom súťažnom kole
- avšak maximálne môže jeden súťažiaci za celú dobu konania súťaže získať 5 Vedľajších
výhier, s tým, že Súťažiaci má pri opätovnom zapojení do súťaže vždy na výber len z tých
druhov figúrok, ktoré zatiaľ nedostal;

-

zvyšuje svoju šancu na zisk Hlavnej výhry, pretože za každých 5 ďalších nahratých
Súťažných kódov bude súťažiaci znovu zaradený do zlosovania o Hlavnú výhru (príklad:
ak súťažiaci na Účet v čase konania súťaže nahrá spolu 30 Súťažných kódov, bude do
žrebovania o Hlavnú výhru zaradený celkom 6x).

4.

Vedľajšie výhry budú súťažiacim odovzdané prostredníctvom služby Zásielkovňa (pozri
https://www.zasielkovna.sk/), a to na tú pobočku Zásielkovne, ktorú si výherca zvolí pri
registrácii. Vedľajšie výhry sú rozosielané na určené pobočky Zásielkovne vždy do 14 dní od
skončenia súťažného kola, v ktorom dané výhry súťažiaci vyhrali. Výherca bude o odoslaní
výhry na zvolenú pobočku Zásielkovne informovaný na e-mailovú adresu a telefónne číslo,
ktoré oznámil pri registrácii do súťaže. Výherca je povinný prevziať si výhru na zvolenej
pobočke Zásielkovne v súlade s podmienkami tejto služby; výherca je najmä povinný
rešpektovať sedemdňovú lehotu na prevzatie výhry, nakoľko po uplynutí tejto doby výhra
prepadá usporiadateľovi.

5.

Hlavná výhra bude odovzdaná výhercovi elektronicky, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú
uviedol pri registrácii. Výherca je povinný do 3 týždňov odo dňa, kedy mu bude e-mailom a
telefonicky oznámené, že vyhral Hlavnú výhru riadne potvrdiť organizátorovi, že má o túto
výhru záujem; v opačnom prípade Hlavná výhra prepadá náhradnému výhercovi, ktorý bude
na tento účel vylosovaný. Žrebovanie náhradného výhercu prebehne do 4 týždňov odo dňa,
keď márne uplynula lehota pre vyjadrenie prvotného výhercu; náhradný výherca je povinný
do 3 týždňov odo dňa, kedy mu bude e-mailom a telefonicky oznámené, že vyhral Hlavnú
výhru riadne potvrdiť organizátorovi, že má o túto výhru záujem; v opačnom prípade Hlavná
výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Detaily čerpania hlavnej výhry budú s výhercom
dohodnuté individuálne telefonicky alebo cestou e-mailovej komunikácie.

6.

Hlavná výhra má charakter poukážky (voucheru). Hlavnú výhru je jej výherca povinný využiť
najneskôr do 1 roka od uplynutia doby konania súťaže; v prípade márneho uplynutia tejto
lehoty výhra bez náhrady prepadá. Hlavná výhra je neprenosná.

7.

V prípade, že sa do súťaže, resp. do jednotlivých kôl súťaže, v čase jej konania platne nezapojí
taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané
výhry prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa.

8.

Usporiadateľ a organizátor sú oprávnení pred odovzdaním výhry a kedykoľvek v priebehu
súťaže žiadať od účastníka doloženie pravdivosti údajov uvedených pri registrácii do súťaže,
doloženie originálnych obalov súťažných produktov so Súťažnými kódmi, prípadne iný spôsob
doloženia, že účastník splnil podmienky týchto pravidiel. Ak súťažiaci na takúto výzvu nebude
reagovať alebo požadované doklady nedoloží, výhercovi zaniká právo na výhru a výhra mu
nebude odovzdaná, resp. súťažiaci bude zo súťaže vylúčený. Originál každého obalu
súťažného produktu so Súťažným kódom, s ktorým sa súťažiaci zapojil do súťaže, je súťažiaci
povinný uschovať na účely doloženie nákupu daného súťažného produktu, a to po celú dobu
konania súťaže až do skončenia posledného žrebovania výhercov súťaže, ktoré sa uskutoční
do 14 dní od skončenia súťaže, pričom výhercovia Vedľajších výhier sú povinní si uchovať
tieto obaly až do odovzdania výhry a výherca Hlavnej výhry 6 mesiacov od skončenia súťaže.
Usporiadateľ nebude akceptovať obaly, na ktorých budú súťažné kódy nečitateľné,
poškodené či inak znehodnotené, ako ani nespĺňajú tieto súťažné pravidlá, teda najmä
nepreukazujú vykonanie súťažného nákupu so stanovenými parametrami.

9.

Skutočnosť, že súťažiaci vyhral Vedľajšia výhru alebo Hlavnú výhru bude súťažiacemu
oznámená vždy bezprostredne po realizácii zodpovedajúceho žrebovania na jeho e-mailovú
adresu a telefonicky (na e-mail a telefónne číslo, ktoré oznámil pri registrácii do súťaže).

6.

Spracovanie osobných údajov

1.

Vyslovením súhlasu pri zakladaní Účtu na webovej stránke vyjadruje súťažiaci súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu registračného formulára, t.j. e-mailovej
adresy, mena, priezviska, telefónneho čísla, výdajného miesta Zásielkovne. Uvedené osobné
údaje budú použité za účelom identifikácie súťažiacich, zaradenie do databázy súťažiacich v
tejto súťaži, organizáciu a vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier výhercom.

2.

Osobné údaje súťažiacich sa môžu bez súhlasu súťažiacich spracúvať na základe oprávneného
záujmu usporiadateľa tejto súťaže, najmä na overení dodržiavania pravidiel súťaže, na
prípadné presadzovanie práv a právnych nárokov, ako aj na prípadnú obranu v sporoch v
súvislosti s organizáciou tejto súťaže alebo v konaniach vedených orgánmi štátnej správy v
súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

3.

Poskytnutie osobných údajov na účely organizovania tejto súťaže je dobrovoľné, avšak je
nevyhnutnou podmienkou na organizovanie súťaže, najmä získanie výhier v tejto súťaži,
nakoľko na organizovanie súťaže, získanie a zaslanie výhry je nevyhnutné, aby súťažiaci
súhlasili s poskytnutím ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Ak súťažiaci nesúhlasí
s poskytnutím a / alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so
spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie,
bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na
výhru.

4.

Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu) je možné oznámiť
nasledovným spôsobom: e-mailom na adresu adam.vesely@g-in.cz. Odvolanie súhlasu
nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych základov,
najmä na účely oprávneného záujmu usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj
ostatných súťažiacich, najmä na overenie dodržiavania pravidiel súťaže, prípadného
presadzovanie práv a právnych nárokov, ako aj prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s
organizáciou tejto súťaže alebo v konaniach vedených orgánmi štátnej správy v súvislosti s
usporiadaním tejto súťaže.

5.

Doba spracovania osobných údajov je doba trvania súťaže spolu s lehotou rozdania /
realizácie všetkých výhier výhercami, resp. prepadnutie výhier usporiadateľovi. Po dobu
dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie
odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných
súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov, ako aj
prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže alebo v konaniach
vedených orgánmi štátnej správy v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

6.

Prevádzkovateľom údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže. Údaje
poskytnuté súťažiacimi môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako sprostredkovatelia
organizácie poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom
ako usporiadateľ, a to najmä organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT
služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia.

7.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na e-maile adam.vesely@g-in.cz. V prípade pochybností
o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho
poštovej adrese uvedenej v záhlaví týchto pravidiel alebo na e-maile adam.vesely@g-in.cz.
Na tomto e-maile môže súťažiaci podať usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti alebo
iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, na ktorý môže súťažiaci podať
sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných
právnych predpisov.

8.

Súťažiaci má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v súťaži práva podľa
Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie EU 2016/679, tiež GDPR),
t.j. súťažiaci má právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich
osobných údajov. Súťažiaci má tiež právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v
prípadoch, keď súťažiaci popiera správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to,
aby usporiadateľ mohol správnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, kedy je
spracovanie osobných údajov nezákonné a súťažiaci odmieta vymazanie osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo v prípade že usporiadateľ už osobné
údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale súťažiaci ich požaduje na uplatnenie, výkon
alebo obranu právnych nárokov. Súťažiaci má právo na vymazanie osobných údajov v
prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované, alebo v prípade že odvolá svoj súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na
ich spracovanie, alebo v prípade, že sú osobné údaje nezákonne spracované alebo v prípade
že osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa. Súťažiaci

má tiež právo na prenosnosť údajov. Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je
nevyhnutnou podmienkou na účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť,
platí, že ak súťažiaci požiada o prenesenie a vymazanie poskytnutých údajov, bude to mať za
následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Súťažiaci má
právo vznášať námietky proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa
a organizátora alebo ostatných súťažiacich v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže. Súťažiaci
nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre
neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

7.

Všeobecné ustanovenia

1.

Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto
pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

2.

Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky
súvisiace s používaním výhier a nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu
alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s výhrou.

3.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky
a pod.) sú len ilustračné a nemusia vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

4.

Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Usporiadateľ týmto
nie je voči účastníkom súťaže nijako inak zaviazaný a títo nemajú nárok na akékoľvek iné
plnenia zo strany usporiadateľa, než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Za chyby
spojené s využívaním výhry nenesie usporiadateľ ani organizátor súťaže žiadnu
zodpovednosť. Výhru nie je možné reklamovať u usporiadateľa ani organizátora. Nie je
prípustné ani iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry na žiadosť výhercu.
Prípadné reklamácie je súťažiaci povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhry. Účasť v
súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

5.

Osoby nespĺňajúce podmienky na účasť v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže
nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vylúčené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo
konečného posúdenia splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených na účasť v súťaži a
na získanie výhier v súťaži, ako aj akékoľvek iné otázky s touto súťažou súvisiace. Ak súťažiaci
splní podvodným, nekalým alebo neférovým spôsobom niektoré podmienky na získanie
výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytol, nestáva sa výhercom a nemá
nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá usporiadateľovi súťaže. Účastník súťaže a
prípadne tiež výherca bude vylúčený (a v prípade výhercov im nebudú udelené výhry, ktoré
bez náhrady prepadajú usporiadateľovi) tiež v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať
oprávnené podozrenie na porušenie pravidiel tejto súťaže alebo spáchanie podvodného
alebo nekalého konania alebo zneužívania súťaže alebo konania v rozpore s dobrými mravmi
zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k
získaniu výhry, alebo pri ktorých bude mať usporiadateľ pochybnosti o riadnom spôsobe
získania Súťažných kódov.

6.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry
nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

7.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v
tejto súťaži (predovšetkým funkčnosť siete, resp. súťažného webu). Usporiadateľ
nezodpovedá za doručenie správ, vrátane potvrdenia registrácií, oznámenie o výhre alebo
uložení výhry a pod.

8.

Daň z výhry a poistné na zdravotné poistenie - ak hodnota výhry presiahne 350 €, je v zmysle
slovenských právnych predpisov výherca povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v
zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Zároveň ak hodnota Výhry
presiahne 350 €, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný zaplatiť aj
poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení v platnom znení. V predmetnej súťaži uvedenú hodnotu presahuje len
Hlavná výhra, ktorá má hodnotu.

9.

V prípade rozporu ustanovení týchto pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa
súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú
aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel. Tieto pravidlá a ich ustanovenia
o ochrane osobných údajov majú prednosť pred prípadnými všeobecnými vyhláseniami
usporiadateľa o ochrane osobných údajov.

10. Usporiadateľ si vyhradzuje bez náhrady právo súťaž kedykoľvek skrátiť, prerušiť alebo bez
náhrady zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a
pravidlách súťaže, bude toto oznámené na webových stránkach súťaže.
11. Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej stránke súťaže.

V Bratislave dňa 30.04.2019

Príloha: Informácie o hlavnej cene
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Termín:

23. – 30. 8. 2019

Destinácia:

Lisabon, Portugalsko

Počet osôb

2 dospelí + 2 deti

LETENKY
Odlet z Prahy

23.8 Praha – Lisabon

16:00 – 18:30

Návrat do Prahy

30.8. Lisabon – Praha

19:15 – 23:40

VSTUPENKY
Máte zabezpečené 4 vstupenky do Oceanografic centra.
Vstupenky zahŕňajú nasledujúce služby:
1. deň:
20:00 - Príjazd + aktivity
21:15 – Večera v Oceanografic centre
23:30 – Príchod do tunela žralokov, kde je možné prenocovať. Prenocovanie je však v
ľahko táborovom štýle, tzn. spanie na podlahe. Pre rodiny s deťmi je možnosť matracu.
00:00 – Zhasnutie svetiel a „večierka“
2. deň
8:00 - Vstávanie
9:00 – Raňajky
10:00 – Samostatná prehliadka Oceanográfic centra + Museum a Hemisféric (kino)
Čo je potrebné na prenocovanie so žralokmi?
-

spacák

-

pyžamo

-

baterku

UBYTOVANIE
My Story Hotel Tejo 3*
Hotel Tejo je umiestený v zrenovovanej historickej budove nachádzajúcej sa v centre v štvrti Baixa. Hotel
tak ponúka vynikajúcu polohu v historickom centre Lisabonu, len 300 metrov od námestia Rossio a 9
minút pešo od námestia Place du commerce s výhľadom na rieku Tagus. Hotel poskytuje ubytovanie
v izbách ladených do svetlo žltej, šedej a zelenej farby s klasickými kreslami a drevenými čelami postele.
Súčasťou všetkých izieb je tiež satelitná TV a minibar. Na stanicu metra Rossio je to iba 300 metrov. Za 15
minút možno dôjsť na námestie Chiado alebo k hradu Castelo de Sao Jorge.

