Pravidlá súťaže „Staropramen - Daj 4 do brány a vyhraj“
1.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE SÚŤAŽE

1.1

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže
„Staropramen – Daj 4 do brány a vyhraj“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom,
ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže.

1.2

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Tomášikova 30,
821 01 Bratislava, IČO: 31 407 722, DIČ: 2020326836, IČ DPH: SK2020326836, zapísaná v
obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 10038/B („Usporiadateľ“).

1.3

Organizátorom Súťaže je spoločnosť 2create, s.r.o., IČO: 35 937 483, DIČ: SK2022010892, so
sídlom Hálkova 9, 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sro, vl. č. 36204/B, („Organizátor“).

2.

DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

2.1

Súťaž bude prebiehať od 1. 4. 2019 00:00:01 do 22. 4. 2019 23:59:59 („Doba konania“) vo
vybraných reštauráciách, kaviarňach a iný prevádzkach tohto typu na území Slovenskej republiky
podľa výberu Usporiadateľa (samostatne ako „Vybraný podnik“, spolu ako „Vybrané podniky“),
v ktorých je možné si zakúpiť súťažný produkt, t.j. pivo ktorejkoľvek z nasledujúcich značiek
Staropramen Smíchov, Staropramen Ležiak, Staropramen 11, Staropramen Nefiltrovaný,
Staropramen Granát, Staropramen Extra Chmelený a Staropramen Nealko v objeme 0,5 l
(„Súťažný produkt“). Súťaž prebieha iba vo Vybraných podnikoch uvedených na webovom sídle
http://www.staropramen.sk a ich výber je vo výlučnej kompetencii Usporiadateľa.

3.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1

Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky staršia ako 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky uvedené v týchto Pravidlách
(„Súťažiaci“).

3.2

Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora, ako aj zamestnanci
dcérskych spoločností a dodávateľov Usporiadateľa a Organizátora vrátane osôb týmto osobám
blízkym v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3.3

V prípade, že sa niektorá z osôb uvedených v článku 3.2 týchto Pravidiel stane Výhercom v Súťaži,
stráca nárok na Hlavnú výhru. V takomto prípade sa bude postupovať rovnako, ako v prípade
opakovaného vyžrebovania toho istého Súťažiaceho spôsobom upraveným v článku 5.6 týchto
Pravidiel, druhá veta.

3.4

Zo Súťaže sú rovnako vylúčení tí Súťažiaci, ktorí nakupujú Súťažný produkt na obchodné účely.

3.5

Zo Súťaže budú vylúčení alebo do Súťaže nebudú zaradení všetci Súťažiaci, ktorí nesplnia
podmienky uvedené v týchto Pravidlách.

3.6

Do Súťaže budú zaradení a Výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky
stanovené týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek posúdiť dodržiavanie
Pravidiel a ich splnenie jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich porušujúcich Pravidlá podľa svojej
úvahy zo Súťaže vylúčiť.

3.7

Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že
bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo iným
konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto
rozhodnutie je pre Súťažiaceho konečné, bez možnosti odvolania sa.

4.

MECHANIZMUS SÚŤAŽE

4.1

Súťažiaci v Dobe konania Súťaže získa na požiadanie od obsluhy v ktoromkoľvek Vybranom
podniku za nákup jedného (1) Súťažného produktu jednu (1) samolepiacu nálepku označenú
logom Súťaže (samostatne ako „Súťažná nálepka“, spolu ako „Súťažné nálepky“). Súťažiaci
môže zbierať Súťažné nálepky počas celej Doby konania Súťaže vo všetkých Vybraných
podnikoch.

4.2

Súťažiaci sa platne zapojí do Súťaže o Hlavné výhry tak, že si v Dobe konania Súťaže zakúpi
v ktoromkoľvek z Vybraných podnikov štyri (4) Súťažné produkty, za ktoré získa od obsluhy vo
Vybranom podniku, v ktorom si Súťažný produkt zakúpil, štyri (4) Súťažné nálepky, nalepí ich do
súťažného formuláru – Pivného pasu („Súťažný formulár“), vyplní meno, priezvisko, telefón a emailovú adresu v Súťažnom formulári, a následne vhodí už vyplnený Súťažný formulár so štyrmi
nalepenými Súťažnými nálepkami do súťažnej urny označenej logom Staropramen a nápisom
„SEM VHOĎ VYPLNENÝ PIVNÝ PAS“ („Súťažná urna“).

4.3

V každom Vybranom podniku sa nachádza jedna (1) Súťažná urna.

4.4

Súťažný formulár spolu so Súťažnou nálepkou získa Súťažiaci na požiadanie od obsluhy vo
Vybranom podniku za zakúpený Súťažný produkt. Súťažný formulár je neprenosný.

4.5

Platne vyplnený Súťažný formulár obsahuje štyri nalepené Súťažné nálepky a meno, priezvisko,
telefón a e-mail Súťažiaceho. Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť toľkokrát, koľko platne
vyplnených Súťažných formulárov vhodí do Súťažnej urny.

4.6

Podmienkou účasti v Súťaži nie je zakúpenie všetkých štyroch Súťažných produktov v jednom
a tom istom Vybranom podniku, ani v jeden deň, zároveň to však nie je vylúčené.

4.7

Súťažiaci je oprávnený zbierať Súťažné nálepky priebežne počas Doby konania vo všetkých
Vybraných podnikoch. Súťažiaci je rovnako oprávnený vhodiť platne vyplnený Súťažný formulár
do ktorejkoľvek Súťažnej urny. Všetky Súťažné nálepky majú rovnakú váhu, a teda deň a miesto
získania Súťažnej nálepky nemá vplyv na výber Výhercu žrebovaním, pokiaľ boli Súťažné nálepky
získane v súlade s týmito Pravidlami.

4.8

Súťažiaci sa platne zapojí do Súťaže o Okamžitú výhru tak, že si v Dobe konania Súťaže zakúpi
v ktoromkoľvek z Vybraných podnikov štyri (4) Súťažné produkty, za ktoré získa od obsluhy vo
Vybranom podniku, v ktorom si Súťažný produkt zakúpil, štyri (4) Súťažné nálepky, nalepí ich do
Súťažného formuláru, a následne odovzdá Súťažný formulár obsluhe vo Vybranom podniku
v čase jeho otváracích hodín.

4.9

Okamžitú výhru získa Súťažiaci bezprostredne po odovzdaní platného vyplneného Súťažného
formuláru obsluhe Vybraného podniku, ktorá ju Súťažiacemu odovzdá.

4.10 V prípade, že Súťažiaci získa Okamžitú výhru, nemôže sa na základe Súťažného formuláru, za
ktorý získa Okamžitú výhru, zapojiť do Súťaže o Hlavnú výhru.

4.11 Vhodením platne vyplneného Súťažného formuláru do ktorejkoľvek Súťažnej urny, resp.
odovzdaním platne vyplneného Súťažného formuláru obsluhe Vybraného podniku, vyjadruje
Súťažiaci svoj dobrovoľný a výslovný súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
4.12 Spomedzi všetkých Súťažiacich, ktorí vhodili platne vyplnený Súťažný formulár do Súťažných
urien v Dobe konania Súťaže, budú dňa 6. 5. 2019 vyžrebovaní výhercovia Hlavných výhier.
Žrebujú sa Súťažné formuláre, pričom Výhercom sa stáva osoba uvedená v Súťažnom formulári.
Vyžrebované Súťažné formuláre nebudú zaradené do ďalšieho žrebovania o Hlavné výhry.
4.13 Súťaž je jednokolová a platne vyplnené Súťažné formuláre vhodené do Súťažných urien vo
Vybraných podnikoch v Dobe konania Súťaže majú rovnakú váhu, teda pre výber výhercu
žrebovaním, nie je rozhodujúci čas a deň v vhodenia Súťažného formuláru do Súťažnej urny
v rámci Doby konania Súťaže.
5.

VÝHRY V SÚŤAŽI

5.1

Výhrami v Súťaži sú Hlavné výhry podľa článku 5.2 týchto Pravidiel a Okamžité výhry podľa
článku 5.3 týchto Pravidiel (samostatne ako „Výhra“, spoločne ako „Výhry“).

5.2

Hlavnými výhrami v Súťaži sú:
(a) 10 x 2 vstupenky na nasledujúce hokejové zápasy na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji
, ktoré sa uskutočnia v Bratislave a v Košiciach, v približnej hodnote 50.- EUR /ks
Mesto konania zápasu

Dátum konania zápasu

Zápas

Počet vstupeniek

BRATISLAVA

23.05.2019

Štvrťfinále 2

2

BRATISLAVA

23.05.2019

Štvrťfinále 4

2

KOŠICE

12.05.2019

USA - FRA

2

KOŠICE

12.05.2019

DEN-GER

2

KOŠICE

12.05.2019

GBR - CAN

2

KOŠICE

16.05.2019

CAN - FRA

2

KOŠICE

16.05.2019

FIN - DEN

2

KOŠICE

19.05.2019

GER - USA

2

KOŠICE

19.05.2019

FRA - FIN

2

KOŠICE

23.05.2019

Štvrťfinále 1

2

(b) 4 x 3 vstupenky na nasledujúce hokejové zápasy na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji,
ktoré sa uskutočnia v Bratislave, v približnej hodnote 50.-EUR /ks

a

Mesto konania zápasu

Dátum konania zápasu

Zápas

Počet vstupeniek

BRATISLAVA

12.05.2019

RUS - AUT

3

BRATISLAVA

12.05.2019

ITA - SWE

3

BRATISLAVA

18.05.2019

LAT -RUS

3

BRATISLAVA

18.05.2019

ITA -NOR

3

(c) 40 × hokejový dres vo farbách a s logom Usporiadateľa.
(samostatne ako „Hlavná výhra“, spolu ako „Hlavné výhry“).
5.3

Okamžitou výhrou v tejto Súťaži je jedno (1) pivo Staropramen v objeme 0,3 l z celkového
množstva 166 kusov vyhradených pre každý Vybraný podnik v rámci Doby konania Súťaže
(„Okamžitá výhra“). Okamžitú výhru je možné získať len do vyčerpania zásob, t.j. do vyčerpania
166 pív Staropramen v objeme 0,3 l v konkrétnom Vybranom podniku. Po vyčerpaní zásob
v určitom Vybranom podniku je Súťažiaci oprávnený uplatniť svoj nárok na získanie Okamžitej
výhry v inom Vybranom podniku, v ktorom k vyčerpaniu zásob ešte nedošlo. Súťažiaci môže
získať toľko Okamžitých výhier, koľko platne vyplnených Súťažných formulárov odovzdá obsluhe
Vybraného podniku.

5.4

Výhercom Hlavnej výhry sa stane Súťažiaci, ktorí splnil podmienky stanovené Pravidlami a bol
vyžrebovaný v zmysle článku 4.12 Pravidiel („Výherca“).

5.5

Každý Súťažiaci môže získať len jednu z Hlavných výhier. V prípade, že Súťažiaci nespĺňa
podmienky stanovené Pravidlami, nárok na uplatnenie Hlavnej výhry Súťažiacemu mu nevznikne
alebo mu zanikne. Výherca nemá možnosť výberu z Hlavných výhier.

5.6

V prípade opätovného vyžrebovania toho istého Súťažiaceho sa na jeho druhý a každý ďalší
vyžrebovaný Súťažný formulár neprihliada a vyžrebovanému Súťažiacemu nevzniká nárok na
Hlavnú výhru. V takýchto prípadoch prebehne ďalšie žrebovanie, a to až pokým nebude
vyžrebovaný Súťažný formulár Súťažiaceho, ktorý v súlade s Pravidlami Hlavnú výhru predtým
nezískal.

5.7

Výhercovia budú o získaní Hlavnej výhry informovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky
na základe údajov uvedených v Súťažnom formulári. Výhercovia sú povinní najneskôr do dvoch
(2) pracovných dní od poskytnutia informácie o získaní Hlavnej výhry v Súťaži potvrdiť záujem
o Hlavnú výhru. V prípade, že Výherca do dvoch (2) pracovných dní od poskytnutia informácie
o získaní Hlavnej výhry nepotvrdí záujem o Hlavnú výhru, nárok na uplatnenie Hlavnej výhry mu
zaniká.

5.8

Výherca je na výzvu Organizátora povinný poskytnúť Organizátorovi informácie potrebné na
doručenie alebo odovzdanie Hlavnej výhry. V prípade, že Výherca neposkytne Organizátorovi
informácie potrebné na doručenie alebo odovzdanie Hlavnej výhry, nárok na uplatnenie Hlavnej
výhry mu zaniká a Usporiadateľ si vyhradzuje právo naložiť s Hlavnou výhrou podľa vlastného
uváženia.

5.9

Organizátor sa zaväzuje zaslať Hlavnú výhru Výhercovi na vlastné náklady do 10. 5. 2019 na
adresu, ktorú Organizátorovi poskytol Výherca. Organizátor nenesie zodpovednosť za správnosť
adresy, ktorú mu na tento účel poskytol Výherca. Hlavné výhry sú Výhercom doručované len na
území Slovenskej republiky.

5.10 Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie či nedoručenie Hlavných výhier spôsobených
porušením povinností subjektu zabezpečujúcim prepravu Hlavných výhier. Výherca v zmysle
predchádzajúcej vety nemá nárok na získanie inej Hlavnej výhry či na iné protiplnenie od
Usporiadateľa. V prípade, že Výherca Hlavnú výhru nepreberie, nárok na jej uplatnenie mu
zaniká.
5.11 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na uplatnenie nároku na
Výhru podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne, nárok na uplatnenie výhry mu
zaniká.

5.12 Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za chyby a poškodenie Hlavných výhier od okamihu
ich odovzdania na prepravu za účelom ich doručenia Výhercom.
6.

ZDAŇOVANIE VÝHIER

6.1

Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení platnom a účinnom
v Dobe konania Súťaže, je od dane oslobodená výhra nepresahujúca sumu 350,00 EUR.

6.2

Hodnota Výhier nepresahuje jednotlivo sumu 350,00 EUR.

7.

PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

7.1

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej
pravidlá kedykoľvek bez uvedenia dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie.

7.2

Tieto pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov

7.3

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach
týkajúcich sa tejto Súťaže. V prípade podozrenia zo zneužitia Pravidiel Súťažiacim je Usporiadateľ
oprávnený jednostranne vylúčiť takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

7.4

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry výhrami obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhier v prípade, že Výhry nebudú
poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť Výhercovi odovzdané v súlade s týmito Pravidlami.

7.5

Usporiadateľ nezodpovedá za plnenia dodávané tretími stranami.

7.6

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a
záväzné.

7.7

Usporiadateľ nebude zodpovedať za prípadné daňové povinnosti Súťažiacich a úhradu prípadnej
dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v platnom
a účinnom znení.

7.8

Nebezpečenstvo škody na Výhrach prechádza na Výhercu okamihom ich odovzdania Výhercovi
v prípade Okamžitej výhry a okamihom odovzdania na dopravu v prípade Hlavnej výhry.

7.9

Usporiadateľ nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie Výhier
počas prepravy.

7.10 Usporiadateľ nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou
na Súťaži, resp. v súvislosti s Výhrami v Súťaži.
7.11 Usporiadateľ a Organizátor Súťaže sú oprávnení kontrolovať Pravidlá a v prípade sporu posúdiť
a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojenej.
7.12 Usporiadateľ a Organizátor majú právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade,
že by taký Súťažiaci porušoval Pravidlá alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez
náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť.
8.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1

Súťažiaci v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov („Zákon“) berie na vedomie, že spoločnosť STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o.,
IČO: 31 407 722, so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, Slovenská republika je, ako
prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov
uvedených v Súťažnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Organizátorovi, na účely
realizácie Súťaže a prípadnej kontroly zo strany verejných orgánov, a to na Dobu konania Súťaže
a šiestich mesiacov po jej skončení, resp. u Výhercov 3 roky od odovzdania Výhier. Spoločnosť
2create, s.r.o., IČO: 35 937 483, so sídlom Hálkova 9, 831 03 Bratislava, Slovenská republika je

vo vzťahu k osobným údajom Súťažiacich sprostredkovateľom osobných údajov pre
Usporiadateľa.
8.2

Osobné údaje spracúvané na účely zapojenia sa do Súťaže a prípadné odovzdanie Výhier budú
spracúvané na právnom základe plnenia týchto podmienok (zmluvy) podľa § 13 ods. 1 písm. b)
Zákona.

8.3

Súťažiaci zapojením do Súťaže berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú
spracúvané na účely realizácie Súťaže a odovzdania Hlavných výhier, ak Súťažiaci nevyjadrí svoj
súhlas aj s ďalšími účelmi spracúvania svojich osobných údajov.

8.4

Súťažiaci má ako dotknutá osoba, ktorá poskytla Usporiadateľovi osobné údaje, nižšie uvedené
práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o (i)
právo na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nesprávnych alebo nepresných osobných
údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú
už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa
zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na
prenositeľnosť údajov a (vi) právo podať námietku, po ktorej spracúvanie osobných údajov
Súťažiaceho bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné právne dôvody pre
spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä, ak
je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so
sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov
(http://dataprotection.gov.sk/uoou/).

8.5

V prípade získania Hlavnej výhry Súťažiaci dáva Usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súhlas s vyhotovením a
použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a
zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných
Usporiadateľom alebo Organizátorom v súvislosti s usporiadaním Súťaže na komerčné účely na
všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými
spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením
do súborného diela. Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového,
množstvového a územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje i na tretie osoby, ktorým
Usporiadateľ snímku v súlade s jeho určením poskytne.

9.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

9.1

Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s Pravidlami tejto Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

9.2

Tieto úplné Pravidlá sú zverejnené počas Doby konania Súťaže na webovej stránke
http://www.staropramen.sk a sú tiež k dispozícii na nahliadnutie v sídle Usporiadateľa a v sídle
Organizátora v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod., ako aj vo Vybraných podnikoch v čase
ich otváracích hodín.

9.3

Tieto Pravidlá sú platné a účinné od 1. 4. 2019.

9.4

Prípadné porušenie Pravidiel môže mať za následok vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže.

9.5

Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov zverejnených zhodným
spôsobom ako Tieto Pravidlá.

9.6

V prípade rozporu Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže či nejasností
týkajúcich sa výkladu týchto Pravidiel, alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať
príslušné ustanovenia Pravidiel.

9.7

Súťažiaci nemôže požadovať peňažné plnenie výmenou za Výhry, ani požadovať zámeny
Výhier. Súťažiaci nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než tie, ktoré sú
uvedené v týchto Pravidlách.

9.8

Výhru nie je možné previesť na inú osobu a na Výhry neexistuje právny nárok.

9.9

Podmienky dodania a záruky tovaru či služieb získaných v rámci Súťaže sa riadia podmienkami
ich dodávateľov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie.

9.10 Vyobrazenia Hlavných výhier v akýchkoľvek materiáloch je ilustračné a od skutočných Hlavných
výhier sa môžu líšiť.

V Bratislave dňa 31. 3. 2019

