PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
na území Slovenskej republiky
s názvom: „Ukáž Fantu a vyhraj vstupy do Tatralandie“
(ďalej ako „súťaž“)

I.

ORGANIZÁTOR

Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 62/L
(ďalej ako „Organizátor“)
za účasti spoluorganizátora, ktorým je
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČ: 411 89 698, so sídlom Českobrodská 1329, 19821 Praha
9 – Kyje, Česká republika, IČ: 411 89 698, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, sp. zn. C 3595,
konajúca prostredníctvom organizačnej zložky
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka
so sídlom organizačnej zložky Tuhovská 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 252 160
DIČ:
4020136923 IČ DPH: SK4020136923
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3293/B
(ďalej ako „Spoluorganizátor“); usporiadala Súťaž pre spotrebiteľov,
ktorej účelom je propagácia výrobkov Spoluroganizátora.
II.

OBDOBIE KONANIA a MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

1.
2.

Organizátor usporadúva súťaž v termíne od 18. 11. 2020 00:00:00 hod. do 2. 12. 2020 23:59:59
hod. vrátane; (ďalej ako „Obdobie konania Súťaže“).
Súťaž
prebieha
online
cez
Facebook
stránku
Aquaparku
Tatralandia
https://www.facebook.com/tatralandia.sk, ktorá je zriadená Organizátorom, na území Slovenskej
republiky (ďalej ako “Miesto konania”), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.

III.

SÚŤAŽIACI

1.

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba - spotrebiteľ s doručovacou adresou a trvalým pobytom v
Slovenskej republike vo veku nad 18 rokov, ktorý je úplne spôsobilý na právne úkony (ďalej ako
„Súťažiaci“). Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje, že dovŕšil viac ako 18 rokov a nepotrebuje
súhlas zákonného zástupcu k zapojeniu sa do Súťaže ani iným úkonom potrebným v prípade
Výhry. Osoby mladšie ako 18 rokov sa súťaže môžu zúčastniť len so súhlasom zákonného
zástupcu s účasťou v súťaži a jej podmienkami. Súhlas zákonného zástupcu sa musí v prípade
výhry doložiť písomne.
Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a Spoluorganizátora, blízke osoby
zamestnancov Organizátora a Spoluorganizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov
majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom alebo Spoluorganizátorom,
pričom za blízke osoby sa pre účely súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v
spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov).
V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe
neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať
oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania
v rozpore s dobrými mravmi zo strany Súťažiaceho či inej osoby, ktorá pomohla Súťažiacemu takto
získať výhru alebo výhry v súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo súťaže vylúčená,
je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

2.

3.
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4.

5.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze súťaže vylúčiť každého
Súťažiaceho, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora
alebo Spoluorganizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov
tretích osôb.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek Súťažiaceho v prípade podozrenia
z porušenia týchto pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

IV. REALIZACIA SÚŤAŽE / VSTUP DO SÚŤAŽE

5.

Informácie o súťaži, ako aj podmienky súťaže budú zverejnené online na web stránke Aquaparku
Tatralandia https://www.tatralandia.sk, ktorá je zriadená Organizátorom, a v propagačných
materiáloch Organizátora.
Do súťaže sa bude môcť zapojiť každý súťažiaci, ktorý si zakúpi výherný produkt Fanta – WTF
v ktorejkoľvek predajni na Slovensku a odloží si pokladničný doklad.
Do súťaže bude zaradený každý Súťažiaci, ktorý v čase trvania súťaže je registrovaným
užívateľom sociálnej siete Facebook, a súčasne nahrá vo svojom Facebook profile originálnu
fotografiu s nealkoholickým nápojom Fanta a uvedie, aká je jeho obľúbená príchuť nealkoholického
nápoja Fanta. Z jedného užívateľského konta je možné počas trvania Súťaže pridať iba jednu
fotografiu.
Fotografia Súťažiaceho nesmie zobrazovať hanlivé, urážlivé, nevhodné, diskriminačné obrazy
alebo objekty či slovné vyjadrenia. Fotografia obsahujúce uvedené obrazy, objekty alebo slovné
spojenia nebudú do súťaže zaradené alebo budú Organizátorom zo súťaže vylúčené bez nároku
Súťažiaceho na náhradu škody alebo akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu.
Súťažiaci je povinný odložiť si pokladničný doklad so zakúpeným súťažným produktom.

V.

VÝHRY

1.

2.
3.

4.

1. V súťaži je určená jedna (1) výhra počas celej doby trvania súťaže, a to 4x celodenný vstup
do Aquaparku Tatralandia typu Aqua Ticket, pričom jeden vstup je pre Súťažiaceho, ktorý sa stane
výhercom, a 3 vstupy pre osoby podľa výhercovho výberu. (ďalej ako „Výhra“)
2. Hodnota nepeňažnej výhry nepresiahne 350,-Eur.
3. Podrobnosti a ďalšie informácie týkajúce sa prevzatia výhry budú Organizátorom poskytnuté
výhercovi pri doručení výhry.
VI. URČENIE VÝHERCOV
1.
2.

3.

4.

5.

Každý Súťažiaci, ktorý bezvýhradne (úplne a správne) splnil podmienky pre účasť v Súťaži má
šancu vyhrať výhru.
Výhercovia v Súťaži budú určení náhodne – losovaním zo všetkých súťažných vstupov. Losovanie
sa uskutoční najneskôr do 10 dní od ukončenia Súťaže za účasti minimálne dvoch zástupcov
Organizátora.
Zástupca Organizátora náhodným výberom zo všetkých súťažných vstupov vylosuje 1 výhercu.
Vylosovaný Súťažiaci po overení pokladničného bloku a po overení splnenia podmienok súťaže sa
stáva výhercom súťaže.
Výhercom sa môže stať len ten Súťažiaci, ktorý splní podmienky súťaže a bol Organizátorom
vylosovaný. V prípade, že výherca podmienky nesplnil, bude zo Súťaže vylúčený a Organizátor
vykoná ďalšie zlosovanie.
Organizátor vyhotoví zápisnicu zo zlosovania, ktorú podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia
Organizátora. Zápisnica zo žrebovania bude uložená u Organizátora k nahliadnutiu.

VII. KONTAKTOVANIE VÝHERCU A ODOVZDANIE VÝHRY
1. Vylosovaný výherca Súťaže bude o Výhre upovedomený správou cez Facebook odoslanou na
súťažný profil Súťažiaceho cez ktorý sa do súťaže zapojil.
2. Kontaktovanie výhercu sa uskutoční do 2 pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy sa konalo
zlosovanie. V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ
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nesplní pravidlá, alebo sa s výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v priebehu dvoch (2)
pracovných dní po vyhodnotení súťaže a oznámení výhry Účastníkovi, príslušná výhra prepadáva
v prospech Organizátora. Predloženie výherného pokladničného dokladu (povinnosť zaslať do 72
hodín fotokópiu výherného pokladničného dokladu Usporiadateľovi alebo v tejto lehote kontaktovať
Usporiadateľa za účelom dohodnutia fyzického predloženia výherného pokladničného dokladu). Ak
vylosovaný výherca do 72 hodín od kontaktovania zo strany Usporiadateľa nezašle fotokópiu
výherného pokladničného dokladu Usporiadateľovi alebo sa neskontaktuje s Usporiadateľom v
súlade s inštrukciami, stráca nárok na výhru.
3. Po potvrdení výherného pokladničného dokladu vystaví Usporiadateľ výhercovi potvrdenie o výhre,
ktoré zašle výhercovi spolu s výhrou. Zaslanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30 (tridsiatich) dní
odo dňa vystavenia potvrdenia o výhre Organizátorom.
4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v súťaži je neprenosná, nemôže
byť na základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry
peňažné plnenie. Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov vymáhateľná súdnou cestou.
5. Výhra bude výhercovi, po splnení všetkých podmienok stanovených v týchto pravidlách, doručená
na základe voľby výhercu buď:
a) elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu vo forme e-vstupeniek, pričom doručený email bude
plniť úlohu preberacieho protokolu,
alebo
b) prostredníctvom kuriérskej spoločnosti podľa výberu Organizátora alebo podniku Slovenskej
pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sa, vložka č. 803/S (ďalej len
„Slovenská pošta“), na adresu, ktorú výherca oznámi Usporiadateľovi. Spolu s Výhrou
Organizátor zašle preberací protokol, ktorý výherca vyplní, podpíše a zašle Organizátorovi na
adresu uvedenú hore v týchto pravidlách súťaže.
6. Organizátor nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov, na ktoré bude Výhra výhercovi
zaslaná. Organizátor doručí Výhru na adresu uvedenú výhercom pričom, ak si výherca nepreberie
Výhru, prípadne sa zásielka vráti Organizátorovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu,
Organizátor nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie Výhry. V takomto prípade výhra
prepadá v prospech Organizátora.
7. Súťažiace zodpovedá za to, že je jediným autorom ním poskytnutej fotografie a že ním vložené dielo
neporušuje žiadne práva tretích osôb (napr. práva zobrazených osôb) ani zákonné podmienky, a že
poskytnutím fotografie udeľuje Organizátorovi súhlas na zverejnenie fotografie na internetových
stránkach Organizátora, na Instragram-e Organizátora a Facebookových profiloch Organizátora,
ako aj použiť na iné propagačné a marketingové účely.
8. V tejto súvislosti, Súťažiaci súhlasí v zmysle Občianskeho zákonníka
▪
s vyhotovením a použitím jeho podobizne, obrazových snímkov, obrazových a zvukových
záznamov alebo prejavov, či písomností jeho osobnej povahy,
▪
so zverejnením prejavov osobnej povahy Súťažiaceho v propagačných materiáloch, v
printových a elektronických médiách spôsobom a v rozsahu obvyklom pre marketingové
využitie.
VIII. DAŇ Z VÝHRY A POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
1.

2.
3.

Hodnota výhry neprevyšuje sumu 350,- € vrátane DPH (a v prípade ak áno, bude oznámená
výhercovi individuálne; pričom Organizátor oznámi Výhercovi hodnotu Výhry na účely jej zdanenia
výhercom v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike).
Usporiadateľ nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti Výhercom.
Upozornenie
Výhry môžu byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z., o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
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Ak hodnota nepeňažnej výhry presiahne 350 EUR, Výherca je povinný
▪ Výhru zdaniť v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a
▪ zaplatiť z Výhry poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení
Z peňažnej výhry nad 350 EUR zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou (§ 43 zákona
o dani z príjmov) pri jej výplate.
IX.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry výhrami podobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier tak, aby sa mohli Výhercom
účelne odovzdať.
2. Organizátor nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so
súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom, alebo technickou chybou), či iné prípadné
nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou alebo s jej dostupnosťou pre Súťažiacich.
3. Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži,
pričom v prípade sporu má Organizátor právo posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť v
akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. O akýchkoľvek pochybnostiach v súvislosti so súťažou
(napr. nárok na Výhru, podmienky pre účasť v Súťaži a pod.) a o reklamáciách či námietkach
Súťažiacich v súvislosti so súťažou rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor.
4. Organizátor si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania
súťaže, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá
po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní spôsobom zverejnenia súťaže. Toto všetko môže
Organizátor urobiť bez nároku Súťažiacich na náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla
Súťažiacim vzniknúť.
5. Prípadné námietky alebo reklamácie proti priebehu súťaže možno Organizátorovi zaslať
písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch pracovných dní od ukončenia
súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Organizátora o
námietke/reklamácii je konečné.
X.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
A SÚHLAS S VYHOTOVENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIE A VIDEA S VÝHERCOM
1. Spracovanie osobných údajov účastníkov v Súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi
predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Bližšie
informácie o spracovaní osobných údajov Organizátorom sú dostupné na webových stránkach
Organizátora http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr/ v sekcii Ochrana osobných údajov.
2. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:
a. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania
osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoby
Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš 1,
Slovensko IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036 IČ-DPH: SK 2020428036 Spoločnosť
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L
vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Doba uchovania údajov 3 mesiace po
ukončení súťaže.
b. Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný
súhlas výhercu. Doba uchovávania po dobu maximálne 12 mesiacov.
c. Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym
základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov
finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť. Doba
uchovania údajov výhercu a identifikácia výhry ako daňového plnenia aktuálny rok a
nasledujúcich 10 rokov.
3. Rozsah spracúvaných údajov.
a. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická
adresa, telefonický kontakt, fotografia – podobizeň súťažiaceho
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b. Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry
budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, podobizeň, výhra,
dátum prevzatia výhry podľa osobitného súhlasu.
c. Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno,
priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové
plnenie.
4. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 12 mesiacov v rozsahu dohodnutom v
osobitnom súhlase. Dotknutá osoby má právo späť-vziať súhlas na zverejnenie jej osobných
údajov, ak ho raz udelila.
5. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa
predchádzajúcej vety.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Účasťou v Súťaži Súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom
sponzorovaná, schválená, spravovaná, ani nijako inak spojená s Facebookom.
2. Neznalosť ustanovení týchto pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu
prihliadať.
3. Zapojením sa do súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s pravidlami. Výhra nebude výhercovi
odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito pravidlami a nesplní podmienky z nich
pre neho vyplývajúce.
4. Úplné a záväzné pravidlá súťaže sú dostupné na internetovej stránke Organizátora
https://www.tatralandia.sk
Pravidlá hry sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 16. novembra 2020

Tatry mountain resorts, a.s.
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