
Pravidlá súťaže Praví kávičkári

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Spoločnosť Baliarne obchodu, a. s. Poprad, so sídlom Hraničná 664/16, Poprad 058 01, IČO 31 707 874,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 212/P (ďalej len „Usporiadateľ“),
organizuje propagačnú súťaž s názvom „Praví kávičkári“ (ďalej len „Súťaž“), ktorá sa riadi týmito
pravidlami. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“), ktoré sú jediné  a sú záväzné pre
všetkých zúčastnených.

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 17.05.2019 do 30.06.2019 (ďalej len „Doba konania Súťaže“), výlučne na území

Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky www.popradske.sk (ďalej len „Miesto konania

Súťaže“).

3. Účastníci súťaže a podmienky účasti na Súťaži

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila najneskôr v deň zapojenia sa do

Súťaže vek 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt a adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky. Z účasti

na Súťaži sú vylúčené všetky osoby mladšie ako 18 rokov. Z účasti na Súťaži sú ďalej vylúčení Usporiadateľ

a zmluvní partneri Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii Súťaže, ich zamestnanci, spoločníci, osoby

oprávnené konať v mene Usporiadateľa a zmluvných partnerov Usporiadateľa podieľajúcich sa na

organizácii Súťaže, ako aj blízke osoby všetkých uvedených vylúčených osôb v zmysle ustanovenia § 116

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená z účasti na Súťaži, cena sa neodovzdá.

4. Princíp a podmienky súťaže

Účastník (ďalej len „Súťažiaci“) sa zapojí do Súťaže vykonaním nasledovných krokov uvedených v tomto

bode, prostredníctvom webovej stránky www.popradske.sk   v Dobe konania Súťaže:

- Označí jednu z troch odpovedí na súťažnú otázku.

- V ďalšom kroku správne vyplní svoju e-mailovú adresu.

- Prečíta si Informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov a pravidlá súťaže. Rovnako si prečíta
texty súhlasov so spracúvaním osobných údajov na účel marketingových aktivít a na zverejnenie
výhercov. Ak s nimi súhlasí, vyjadrí svoj súhlas zakliknutim príslušnej možnosti. Stlačí tlačidlo
ODOSLAŤ.

- Súťažiacemu príde potvrdzovací e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu.

- Až po kliknut na odkaz uvedený v potvrdzovacom e-maily bude súťažiaci zaradený do súťaže.

Každý Súťažiaci sa do žrebovania zaradí iba jedenkrát.

http://www.popradske.sk/
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5. Výhry, ich uplatnenie a distribúcia

Každý Súťažiaci, ktorý splnil vyššie uvedené princípy a podmienky Súťaže vstupuje do žrebovania o

jednu z nasledujúcich cien:

 200 x tričko s hláškou kampane (jeden z 2 druhov) + tetovačka + balíček 3 zrnkových káv

Popradská: Crema Espresso, Classico Espresso, Extra špeciál Espresso.

(každá z uvedených spolu 200 cien ďalej len ako „cena“)

Žrebovanie výhercov prebehne do 7 pracovných dní po ukončení Doby konania Súťaže. Vyžrebovaní

Súťažiaci sa stávajú výhercami (ďalej len „Výherca“).

Oznámenie o výhre bude výhercom zaslané na ich e-mailovú adresu, ktorú zadali v Súťaži. Zároveň ich 
Usporiadateľ požiada o zaslanie ich mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla, kvôli doručeniu ceny a 
zverejneniu výhercov na stránke www.popradske.sk. 

V prípade ak Výherca do 5 pracovných dní od zaslania oznámenia o výhre neodpovie a nepošle
Usporiadateľovi adresu doručenia a telefónne číslo, nárok na cenu mu zaniká a Usporiadateľ bude
kontaktovať náhradníkov v poradí v akom boli vyžrebovaní, ktorí sa tým stanú Výhercami a budú
následne kontaktovaní oznámením o výhre za rovnakých podmienok. Pokiaľ sa ani tak nepodarí kontaktovať
Výhercu, takto neprevzatá cena prepadá na následné použitie na ďalšie propagačné či charitatvne účely
Usporiadateľa.

Cena bude Výhercovi odovzdaná najneskôr do 14 dní od dodania jeho údajov Usporiadateľovi. Cena bude
doručovaná iba Výhercom s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

V prípade, že s a Výhercovi cenu nepodarí doručiť z preukázateľných dôvodov na strane Výhercu (napr.
chybne či nedostatočne uvedená adresa), zaniká nárok Výhercu na získanie tejto ceny.

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu či poškodenie ceny počas prepravy, alebo za nedoručenie ceny na

adresy Výhercov. Výherca nemá nárok na inú cenu od Usporiadateľa, než je uvedená vyššie. Usporiadateľ

nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká súvisiace s užívaním ceny. Nebezpečenstvo škody na

cene prechádza na Výhercu okamihom odovzdania ceny Výhercovi.

Výherca si nemôže nárokovať inú cenu, než ktorá mu bude vydaná, a nemá nárok cenu reklamovať.

Výherca nemá právny nárok na výmenu alebo zámenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej

alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier,

nehnuteľnosť, vklad v prospech Výhercu v peňažnom ústave a pod.). Cenu nie je možné vymáhať

súdnou cestou.

6. Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov Súťaž skrátiť, prerušiť, odložiť, zrušiť alebo predĺžiť, 

či zmeniť jej Pravidlá. Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo výmeny ceny za cenu, ktorá je 

zodpovedajúcou náhradou, a to bez udania dôvodu.

Na výhru v Súťaži a nadobudnutie ceny sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Vymáhanie účasti v Súťaži či súťažných výhier 

(ceny) súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a Pravidlách Súťaže, 
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bude toto uskutočnené písomne vo forme dodatku a zverejnené. Účinnosť takej zmeny nastáva okamihom

zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečne a záväzne rozhodnúť všetky otázky a akékoľvek spory týkajúce sa

Súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodu. Usporiadateľ týmto nepreberá voči Súťažiacim

žiadne iné záväzky a t nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, ako sú uvedené v 

týchto Pravidlách. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose 

údajov elektronickými prostriedkami. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s 

funkčnosťou webovej stránky, kde budú informácie o Súťaži uverejnené.

Nárok na cenu nevzniká a zaniká v prípade, že Usporiadateľ zist, alebo bude mať oprávnené podozrenie na

podvodné alebo nečestné konanie zo strany niektorého zo Súťažiacich, či inej osoby, ktorá dopomohla

danému Súťažiacemu k získaniu výhry, najmä ak zist, že Súťažiaci porušil tieto Pravidlá alebo sa pokúšal

skresliť celkové výsledky Súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky a lehoty odovzdávania ceny v prípade, že mu cena

nebude poskytnutá príslušnými dodávateľmi tak, aby mohla byť Výhercom odovzdaná v súlade s Pravidlami.

Úplné a záväzné Pravidlá Súťaže sú platné od 17.05.2019 počas celej Doby konania Súťaže. 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

V Poprade dňa: 17.05.2019


