ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „VYKOLEDUJ SI SLADKÉ VIANOCE“
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý upravuje spotrebiteľskú súťaž nazvanú „VYKOLEDUJ SI
SLADKÉ VIANOCE“ v Českej republike a Slovenskej republike.

I. Usporiadateľ a Organizátor Súťaže
1. Usporiadateľom súťaže v Českej republike a Slovenskej republike je spoločnosť Perfetti Van Melle
Czech Republic, s. r. o., so sídlom Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4, IČO: 63666570, spisová
značka C 37371, vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej len „Usporiadateľ“).
2. Organizáciu súťaže v Českej republike a Slovenskej republike zaisťuje spoločnosť MAKATO s. r. o.,
Korunní 1961/109, Praha 3 – Vinohrady, IČO: 45802467, DIČ: CZ45802467, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložka 10840,
korešpondenčná adresa: Revoluční 1003/3, Praha 1, 110 00 (ďalej len „Organizátor“).

II. Trvanie Súťaže
1. Súťaž „VYKOLEDUJ SI SLADKÉ VIANOCE“ (ďalej len „Súťaž“) sa koná v termíne od 13. 11. 2017
do 23. 12. 2017 na území Českej a Slovenskej republiky.
2. Výhry sú spoločné pre oba štáty. Tieto pravidlá sú platné pre všetkých účastníkov Súťaže.

III. Účasť v Súťaži
1. Súťaž je určená pre koncových spotrebiteľov (ďalej len „Súťažiaci“), ktorí sa Súťaže zúčastnia
nasledujúcim spôsobom a dodržaním všetkých krokov:
Súťažiaci natočia na video, ako „hrajú“ vianočnú koledu na produkt lízanku Chupa Chups –
Melody pops (ďalje len „Súťažné video“).
Súťažné video Súťažiaci nahrajú na internet na webový server http://www.youtube.com pod
svojím profilom.
Vykonajú registráciu do Súťaže prostredníctvom formulára na stránkach Súťaže
www.chupachups.cz/www.chupachups.sk, kde pravdivo vyplnia všetky požadované polia
a odošlú formulár, ktorého súčasťou je aj link na Súťažné video (ďalej len „registračný formulár“).
Registráciu do Súťaže sú Súťažiaci povinní vykonať v dobe trvania Súťaže.
2. Súťažiaci nahrajú video pod svojím youtube profilom a odoslaním registračného formulára na
stránke www.chupachups.cz alebo www.chupachups.sk súhlasia s tým, že ich video takto
umiestnené bude po odoslaní formulára a schválení organizátorom prelinkované a tak viditeľné a
publikované na hlavnej webovej súťažnej stránke www.chupachups.cz/www.chupachups.sk.
3. Úlohou Súťaže je čo najkreatívnejšie predviesť hru vianočnej koledy na produkt Chupa Chups –
Melody Pops.
4. Posúdenie kreativity prevedie porota zložená z hudobného skladateľa Varhana Orchestroviča
Bauera, a zástupcu Usporiadateľa určeného Usporiadateľom Súťaže. Posúdené budú iba videá

nahrané Súťažiacim a schválené Organizátorom do 23. 12. 2017. Výhercovia budú zo Súťažiacich
vybraní 24. 12. 2017.
5. Výhrou v Súťaži je stabilizačné zariadenie pre natáčanie videa DJI – Osmo Mobile - v cene 340 €
za kus vrátane DPH. Výhry sú celkom 4 (štyri) kusy a obdržia ich 4 najkreatívnejší Súťažiaci,
ktorých určí porota Súťaže.

6. Organizátor Súťaže oznámi výhercov 24. 12. 2017 na webovej stránke www.chupachups.cz a
www.chupachups.sk. Výhry budú zaslané prostredníctvom Českej pošty alebo iným prepravcom,
a to na adresu uvedenú Súťažiacim v registračnom formulári. Organizátor ani Usporiadateľ
neberú zodpovednosť za chybne doručenú alebo nedoručenú výhru v prípade, že Súťažiaci
chybne vypísal svoju adresu alebo iný údaj uvedený vo formulári Súťaže.
7. Organizátor a Usporiadateľ Súťaže si vyhradzujú právo, v prípade, že pojmú podozrenie
z podvodných praktík alebo porušenia dobrých mravov či poškodzovania niektorej zo značiek
Usporiadateľa, kedykoľvek vyradiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Súťažiaceho.
8. Natočenie videoobsahu a teda ani účasť v Súťaži nezaväzujú Súťažiacich k nákupu akéhokoľvek
produktu Chupa Chups. Účasť v Súťaži je zdarma a Súťažiacim nevznikajú žiadne finančné ani iné
záväzky voči Usporiadateľovi.
9. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Českej
republiky alebo Slovenskej republiky, ktoré splnia pravidlá Súťaže. Osoby mladšie ako 18 rokov sa
smú Súťaže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu.
10. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k Organizátorovi
a Usporiadateľovi Súťaže a osoby im blízke v zmysle § 116 a 117 Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov .
11. Súťažiacim nie je povolené sa do Súťaže registrovať opakovane. Za platnú bude považovaná iba
prvá registrácia Súťažiaceho. Súťažiaci s viacerými registráciami môže byť zo Súťaže
diskvalifikovaný.
12. Platne vyplnený registračný formulár musí byť zaslaný v dobe trvania Súťaže.
13. Registrácie mimo dobu trvania Súťaže nebudú do Súťaže o výhru zaradené.
14. Výhry ani účasť v Súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Pre výhru v Súťaži nie je nutný
nákup akéhokoľvek produktu Chupa Chups ani účasť na marketingovej akcii.
Výhry
1. Osmo Mobile od spoločnosti DJI v bežnej cene 340 € s DPH. Výhier sú celkom 4 kusy. Každý zo
štyroch výhercov dostane jednu výhru.

Odovzdanie výhier
2. Výhercovia všetkých výhier budú o výhre informovaní prostredníctvom svojho e-mailu, ktorý
zadali v registračnom formulári.
3. Výhry budú výhercom odoslané Organizátorom Súťaže na adresu, ktorú výherca v dobe trvania
Súťaže uviedol v registračnom formulári. Výhry budú výhercom odoslané do 30 dní od vyhlásenia
výsledkov Súťaže na webovej stránke www.chupachups.cz a www.chupachups.sk. Ak nebude
výhra výhercom prebratá do 30 dní odo dňa pokusu o jej doručenie, prepadá výhra
Usporiadateľovi.

IV. Osobné údaje
1. Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v Súťaži v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane

osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“),
dobrovoľný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne
číslo a e-mail Súťažiaceho zo strany Usporiadateľa a Organizátora za účelom preverenia jeho
platnej účasti v Súťaži a odovzdania výhry v Súťaži a ďalej v rozsahu meno, priezvisko, telefónne
číslo, e-mail a adresa pre ďalšie obchodno-marketingové účely Usporiadateľa a Organizátora a
pre zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a ďalej pre účely podľa ods. 2 tohto článku
pravidiel Súťaže (ďalej len „Údaje“). Súťažiaci udeľuje dobrovoľný súhlas s poskytnutím svojich
osobných Údajov v rámci tohto bodu na dobu 36 mesiacov odo dňa zahájenia Súťaže. Súťažiaci
zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby uvedené osobné údaje boli pre účely preverenia jeho platnej
účasti v Súťaži spracovávané prostredníctvom Usporiadateľa alebo Organizátora v elektronickej
podobe. Súťažiaci má právo na prístup ku svojim osobným údajom a ich opravu a ďalej má právo
svoj súhlas odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla Organizátora. Súťažiaci je
oprávnený požiadať Organizátora a/alebo Usporiadateľa o vysvetlenie a/alebo o odstránenie
chybného stavu, najmä blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie či likvidáciu, a ďalšie práva
uvedené v zákone o ochrane osobných údajov pokiaľ sa domnieva, že Organizátor a/alebo
Usporiadateľa vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a
osobného života alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné Údaje
Súťažiacich sú poskytované dobrovoľne a budú po uplynutí 36 mesiacov odo dňa zahájenia
Súťaže zo strany Usporiadateľa aj Organizátora zlikvidované.
2. Výhercovia dávajú Usporiadateľovi dobrovoľný súhlas so zverejnením svojich osobných údajov

v rozsahu meno, priezvisko a názov obce v informačných prostriedkoch a na webovej stránke
Usporiadateľa www.chupachups.cz a www.chupachups.sk v súvislosti s aktivitami vzťahujúcimi sa
k tejto Súťaži.

V. Záverečné ustanovenia
1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto Súťaže, prípadne
Súťaž čiastočne alebo úplne zrušiť, prerušiť alebo predĺžiť dobu trvania Súťaže bez udania
dôvodu, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach www.chupachups.cz a
www.chupachups.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné podmienky tejto Súťaže.
2. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať podmienky účasti v Súťaži. Usporiadateľ môže v prípade
sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou.

3. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by takýto
účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom
poškodzoval dobré meno Usporiadateľa. Usporiadateľ má tiež právo vylúčiť takého účastníka
Súťaže, ktorý je z týchto činností odôvodnene podozrivý.
4. Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v peňažnej
hodnote. Nie je možné požadovať vydanie inej výhry, než je stanovená Usporiadateľom týmito
pravidlami Súťaže.
5. Námietky ohľadne priebehu Súťaže môžu Súťažiaci poslať do 5 dní odo dňa zverejnenia
výhercov na súťažných stránkach prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu
sladkevanoce2017@gmail.com. Námietky budú prekonzultované do 20 pracovných dní odo dňa
ich prijatia. Súťažiaci, ktorý vzniesol námietku, bude o rozhodnutí Usporiadateľa o jeho
námietkach informovaný telefonicky alebo e-mailom.
6. Pre účely Súťaže zriadil Organizátor e-mailovú adresu sladkevanoce2017@gmail.com pre
možnosť bezplatného kontaktovania zo strany Súťažiacich.
7. Tieto pravidlá Súťaže sú platné a účinné od 13. 11. 2017 do 31. 12. 2017.

V Prahe dňa 30. 10. 2017
Perfetti Van Melle Czech Republic, s. r. o., Usporiadateľ Súťaže

