
Pravidlá súťaže

„Káva, s ktorou
vyhrávaš“

Článok I 
Organizátor  súťaže

Usporiadateľom súťaže „Káva, s  ktorou  vyhrávaš“ (ďalej len „súťaž“) sú Baliarne

obchodu, a. s. Poprad, so sídlom Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, (ďalej len „Usporiadateľ“). 

Článok II

Termín a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 30. 3. 2021 do 30.4. 2021  v maloobchodných prevádzkach

siete POTRAVINY FRESH, s.r.o., Textilná 1, 040 12  Košice, IČO: 45601739  na území Slovenskej

republiky. Registrácia do súťaže bude realizovaná online - prostredníctvom webovej stránky

https://www.popradske.sk  /sutaz   (ďalej len „webová stránka súťaže“). Registrácia je

bezplatná.

Článok III

Účastník súťaže a podmienky účasti
v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov  s trvalým

bydliskom  a adresou  v  SR, ktorá pri registrácii do súťaže prejaví svoj súhlas

s Pravidlami  súťaže  a so  spracúvaním  svojich  osobných  údajov. Riadna registrácia

účastníka do súťaže vyžaduje, aby účastník splnil všetky tieto podmienky:

a) V rámci jedného nákupu v ľubovoľnej maloobchodnej prevádzke Potraviny FRESH, s.r.o.
uskutoční nákup v období od 30.3. – 30.4.2021. Nákup musí obsahovať minimálne 1 ks
akejkoľvek ZRNKOVEJ kávy značky Popradská alebo Mistral s minimálnou gramážou
250 g (nákup môže obsahovať aj zrnkovú kávu nižšej gramáže značky Popradská alebo
Mistral,  avšak  celkový  súčet  gramáží  musí  splniť  podmienku  celkovej  hmotnosti
minimálne  250  g  v  rámci  jedného  nákupu,  resp.  v  rámci  jedného  pokladničného
dokladu). 

b) Súťažiaci  musí  zaregistrovať  pokladničný  doklad  z  nákupu  podľa  bodu  a)  na:
www.popradske.sk/sutaz. Presným a kompletným vyplnením registrácie súťaže sa tak
dostáva  do  žrebovania.  Súťažiaci  musí  vyplniť  údaje  z pokladničného  bloku:  (kód
pokladne), dátum nákupu, čas nákupu. Rovnako tak svoju aktuálnu a overiteľnú adresu
elektronickej pošty (e-mail), ktorú potvrdí. 

http://www.popradske.sk/sutaz
https://www.popradske.sk/


2. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Registráciou do súťaže účastník udeľuje súhlas:

a) so spracúvaním svojich osobných údajov Usporiadateľovi, text súhlasu a informácie o

ochrane osobných údajov sú zverejnené na https://www.popradske.sk/sut  az,  

b) s Pravidlami súťaže,  a zároveň potvrdzuje, že ním uvedené údaje v registračnom
formulári sú úplné, správne, neporušujú práva  tretích osôb a neboli uvedené bez
potrebného súhlasu alebo vedomosti tretích osôb.

3. Účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť aj  opakovane (s  uvedením rovnakého e-
mailu), avšak vždy s iným nákupom,  resp.  registráciou  iného  čísla  pokladničného
dokladu  so  splnením  podmienky  nákupu  uvedenej  v pravidlách  súťaže  (min.  250  g
zrnkovej kávy Popradská alebo Mistral).

4. Registrácia do súťaže s duplicitným uvedením v súťaži zaregistrovaného pokladničného
dokladu bude z účasti na súťaži vylúčená. Jeden unikátny pokladničný doklad môže
byť v súťaži zaregistrovaný iba jeden krát, jedným účastníkom súťaže. Z účasti na
súťaži sú vylúčení Usporiadateľ a spoločnosť Potraviny FRESH, s.r.o., ďalej ich členovia,
spoločníci, zamestnanci, osoby oprávnené konať v mene Usporiadateľa,   ako aj blízke
osoby všetkých týchto osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č.  40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení.

Článok IV
Výhry – ceny do súťaže

1. Usporiadateľ poskytol  do súťaže 4 druhy výhier  v celkovom počte 28 výhier. Počet

výhier pripadajúcich na jedného výhercu nie je limitovaný.

Výhry:
3 x automatický espresso kávovar
2 x horský bicykel
3 x smart hodinky
20 x balík produktov Popradská káva hodnote 30,- Eur

2. Žiadny výherca nie je oprávnený previesť svoj nárok na výhru pred jej prevzatím od

Usporiadateľa akýmkoľvek spôsobom na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu

Usporiadateľa. Žiadny výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty

formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Článok V
Žrebovanie

1. Žrebovanie súťaže prebehne najneskôr  do  5.5.2021.  Jednotlivé výhry  získajú účastníci

súťaže určení náhodným výberom – žrebovaním  (vždy o jednu dopredu určenú výhru),

ktoré sa uskutoční po skončení súťaže u Usporiadateľa.

https://www.popradske.sk/sut


2. Do žrebovania budú zaradené všetky riadne a úplne vykonané registrácie do súťaže

(článok  III)  s  výnimkou  tých  registrácii,  ktoré  sú  v  zmysle  článku  III  bod  4.  týchto

pravidiel zo súťaže vylúčené.

3. Vyžrebovaným  výhercom bude na nimi  uvedený  e-mail  zaslané  oznámenie  o výhre

spolu s požiadavkou na zaslanie ich mena, adresy a telefónneho čísla, ako aj na zaslanie

kópie pokladničného dokladu pre overenie a potvrdenie výhry (fotografia, scan), ktorý

súťažiaci do súťaže zaregistroval. V prípade ak Výherca do 5 pracovných dní od zaslania

oznámenia o výhre neodpovie a nepošle Usporiadateľovi požadované osobné údaje a

kópiu  pokladničného  dokladu,  nárok  na  cenu  mu  zaniká.  Takto  neprevzatá  cena

prepadá na následné použitie na ďalšie propagačné či charitatívne účely Usporiadateľa.

Vyžrebovaní  výhercovia  budú  zverejnení  na  www.popradske.sk  najneskôr  do

14.5.2021.

4. Zaslaním  požadovaných  osobných  údajov  a kópie  pokladničného  dokladu  zo  strany

výhercu  a  potvrdením  jeho  správnosti  zo  strany  Usporiadateľa  bude  výhercovi

odovzdaná príslušná výhra najneskôr do 30 dní. 

Článok VI
Strata práva na výhru

1. Výhercovia budú po vyžrebovaní kontaktovaní Usporiadateľom na e-mail uvedený pri
ich vyžrebovanej registrácii do súťaže. Je zodpovednosťou a povinnosťou každého
účastníka súťaže zabezpečiť,  aby e-mailová adresa uvedená pri registrácii do súťaže
bola funkčná a dostupná. V prípade, ak účastník súťaže odmietne výhru, pričom za
odmietnutie výhry sa považuje aj nepotvrdenie záujmu o výhru počas overovacej
komunikácie s Usporiadateľom  súťaže,  alebo ak si výhru neprevezme v termíne a
mieste prevzatia výhry určenými Usporiadateľom, tak stráca právo na výhru.

2. Každý vyžrebovaný účastník súťaže je povinný na výzvu Usporiadateľa spôsobom a v
lehotách ním určenými poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a
odovzdanie výhry. 

3. Výhra bude poskytnutá len osobe, ktorá splnila podmienky účasti v súťaži podľa článku
III týchto pravidiel, ako aj  podmienok  vzniku nároku na výhru podľa bodu 1. až  2.
vyššie týchto pravidiel. Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok súťaže je účastník zo
súťaže vylúčený a nemá právo na výhru.  Výhry  neprevzaté výhercami do  15.6.2021
prepadajú v prospech Usporiadateľa.

Článok   VII      

Ochrana osobných
údajov

http://www.popradske.sk/


1. Informácie o spracúvaní osobných údajov Usporiadateľom sú zverejnené na 
https://www.popradske.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Článok   VII  I  

Všeobecné ustanovenia

1. Súťaž je reklamnou a  propagačnou súťažou, ktorá slúži na zvýšenie povedomia
verejnosti o Popradskej káve a káve Mistral a na podporu ich predaja. Súťaž nie je
hazardnou hrou  v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o  hazardných hrách a o  zmene a
doplnení niektorých zákonov.

2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho
zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo
za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp.
nepresnými údajmi účastníka, ako ani v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím
výhry v mieste a čase určenom Usporiadateľom. 

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného
uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť,
pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.

5. Tieto Pravidlá súťaže, ako aj  ich  zmena bude  zverejnená na
https://www.popradske.sk/sutaz.

6. Tieto Pravidlá súťaže sú platné a účinné odo dňa ich vyhlásenia. 

Poprad, 29.3.2021 Viliam Matušek

Generálny riaditeľ

    Baliarne obchodu, a. s. Poprad


