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Pravidlá reklamnej súťaže s názvom "Hľadá sa tvár Zlatíčka, najčistejšej vody z Jasenova"
Čl. I

Usporiadateľ súťaže
1. Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom "Hľadá sa tvár Zlatíčka, najčistejšej vody z
Jasenova" (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23
Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L (ďalej len „usporiadateľ").
2. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá").
Čl. II
Trvanie súťaže
Súťaž prebieha v čase od 5.10. 2016 do 19.10. 2016.
Čl. III
Účastníci s úťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má svoje vlastné webové sídlo – tzv. blog na ktorom prezentuje svoje názory, skúsenosti, resp. iné príspevky, ktorá je spôsobilá na právne úkony
a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov
a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu
zúčastniť zamestnanci usporiadateľa ani osoby, ktoré sú vo vzťahu k usporiadateľovi v obdobnom vzťahu.
Účastník sa do súťaže môže zapojiť aj opakovane, najviac však trikrát.
Čl. IV
Výhra v súťaži
Výhrou v súťaži je: 1. miesto – pitný režim Zlatá Studňa na 1/2 rok, 2x lístky koncert Jany
Kirschner, prezentácia a komunikácia receptu a možnosť obdarovania tretieho
subjektu pitným režimom (materská škôlka, mamičky v núdzi, detský domov..)
podľa výberu víťaza
2. miesto – pitný režim Zlatá Studňa na 3 mesiace, prezentácia a komunikácia
receptu
3. miesto - pitný režim Zlatá Studňa na mesiac, prezentácia a komunikácia
receptu (ďalej len „výhra“).
Čl. V
Podmienky účasti v súťaži
1. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že najneskôr do 29.7.2016 zašle na emailovú adresu
zuzana.lacova@cohnwolfe.sk súťažný recept spolu s fotografiou, na ktorej je zachytené jedlo pripravené
podľa súťažného receptu a fľaša výrobku dojčenská voda „Zlatíčko“ (ďalej len „fotografia“). Podmienkou
účasti v súťaži je taktiež zaslanie krátkej vizitky účastníka ako autora blogu, tzv. blogera rozsahu meno
a priezvisko účastníka, názov blogu, vek a adresa trvalého pobytu) a odkaz na internetovú adresu jeho
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blogu (tzv. URL odkaz).
2. Účastník súťaže má za úlohu vytvoriť svoj vlastný súťažný recept na jedlo, pri príprave ktorého
sa použije okrem iného aj dojčenská voda „Zlatíčko“. Súťažný recept musí byť doručený usporiadateľovi
tak, aby obsahoval názov receptu, návod na prípravu jedla a zoznam použitých ingrediencií.
3. Súťažné recepty prihlásené do súťaže budú zverejnené na internetovej stránke
www.zlatastudna.sk, na ktorej bude prebiehať aj hlasovanie. Víťazom súťaže sa stane ten účastník,
ktorý získa počas súťaže najviac hlasov.
4. Propagácia súťaže a súťažné recepty budú prezentované aj prostredníctvom fanúšikovskej
stránky www.facebook.com/zlatastudna .
5. Účastník sa môže do súťaže môže zapojiť najviac trikrát, vždy však s iným súťažným
receptom.
6. Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje usporiadateľovi výslovný bezodplatný územne
a časovo neobmedzený súhlas na zverejnenie súťažného receptu a fotografie na fanúšikovskej
stránke www.facebook.com/zlatastudna , na internetovej stránke www.zlatastudna.sk a na použitie
súťažného receptu a fotografie na marketingové účely usporiadateľa. Účastník súčasne vyhlasuje, že
je oprávnený udeliť súhlas podľa predchádzajúcej vety a že zverejnením a sprístupňovaním
súťažného receptu a fotografie na vyššie uvedených internetových stránka nebudú porušené
autorské práva, osobnostné práva alebo iné práva tretích osôb.
7. Účastník vyhlasuje, že súťažný recept, fotografia alebo ich obsah sú v súlade s právnymi
predpismi a dobrými mravmi, a že nezasahujú do práv alebo právom chránených záujmov tretích
osôb.
8. Účastník požiadal usporiadateľa aby sa spoľahol na to, že jeho vyhlásenie obsiahnuté
v bode 7. je pravdivé, úplné a správne.
9. Účastník sa zaväzuje nahradiť usporiadateľovi náklady a škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku
spoľahnutia sa na pravdivosť, úplnosť a správnosť vyhlásenia účastníka obsiahnutého v bode 7. (sľub
odškodnenia).
10. Zúčastnením sa v Súťaži účastník vyjadruje zároveň svoj súhlas s týmito pravidlami a
zaväzuje sa nimi riadiť.
Čl. VII
Odovzdanie výhry
1. Výhru môže získať iba ten účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky pre získanie výhry
uvedené v týchto pravidlách. V sporných prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť
s konečnou platnosťou.
2. Usporiadateľ uverejní zoznam výhercov súťaže na internetovej stránke www.zlatastudna.sk.
3. Usporiadateľ súťaže bude zároveň výhercu informovať o výhre e-mailom, na e-mailovú adresu,
ktorú účastník uviedol pri účasti v súťaži a vyzve ho, aby do 5 dní zaslal usporiadateľovi mailom osobné
údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), a to za účelom doručenia
výhry.
4. Usporiadateľ bude výhru doručovať poštou, resp. iným vhodným spôsobom na adresu, ktorú mu
výherca oznámi. V prípade, že výherca neoznámi včas usporiadateľovi údaje podľa predchádzajúcej vety,
nárok výhercu na výhru zaniká a na jeho miesto nastupuje ďalší účastník umiestnený za týmto výhercom.
Čl. VIII
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Osobné údaje
Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na
dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica
a číslo, obec, PSČ) na účely doručenia výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na
opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel
spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať
doručením písomného oznámenia na adresu sídla usporiadateľa. Každý účastník zapojením sa do súťaže
potvrdzuje, že bol usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú
mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Čl. IX
Výhry a daň z príjmov
Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto
zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote
neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.
Čl. X
Zodpovednosť organizátora
1. Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej
hodnoty v peniazoch
2. Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza
na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné
škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.
3. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s
neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými
údajmi uvedenými účastníkom súťaže.
Čl. XI
Osobitné ustanovenia
1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na
zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry.
Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
2. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na web stránke www.zlatastudna.sk.

4

3. Prípadne námietky k priebehu súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu
uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané po
tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie usporiadateľa o námietkach je konečné.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 5.10. 2016.
V Bratislave dňa 1.10. 2016
Slovenské pramene a žriedla, a.s.

