Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
URPINER FANDÍ HOKEJU 2019
10.05.2019 – 26.05.2019
Preambula
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje
pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky spotrebiteľskej súťaže
Urpiner fandí hokeju 2019.

Článok1
CIEĽ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
1.

Cieľom súťaže je podpora predaja vybraných produktov organizátora súťaže na území Slovenskej
republiky.
Článok2
ORGANIZÁTOR A PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE

1.

2.

Organizátorom spotrebiteľskej súťaže Urpiner fandí hokeju 2019 (ďalej len ako „súťaž“) je:
Banskobystrický pivovar, a.s. so sídlom: Sládkovičova 37, 974 05 Banská Bystrica, zapísaná v OR
Os BB, vl. číslo 953/S, odd Sa (ďalej len ako „organizátor“).
Prevádzkovateľom súťaže je organizátor súťaže alebo osoby ním splnomocnené.
Článok3
TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

1.

Súťaž s názvom „Urpiner fandí hokeju 2019“ (ďalej len ako „súťaž“) prebieha od 10.05.2019 do
26.05.2019 (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto
konania súťaže“).
Článok4
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1.

2.
3.

4.

Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky a je spôsobilá na právne úkony (ďalej aj ako „súťažiaci“), s
výnimkou:
•
zamestnancov organizátora im blízkych osôb,
•
štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov, reklamných a promotion agentúr
zúčastnených na tejto súťaži a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a
zabezpečením tejto súťaže, alebo spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom
a ich blízkych osôb.
Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v
prospech organizátora. V prípade, ak takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná
bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť, respektíve
nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyhlasujú, že:

-

súhlasia s podmienkami súťaže uvedenými v pravidlách súťaže,
svoju účasť v súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet.
Článok4
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

Zapojenie sa do súťaže:
-

-

-

Pre zapojenie do súťaže je potrebné:
- Zakúpiť si jednorazovo 3 x 0,5l čapovaného piva značky URPINER v prevádzke, ktorá je
zapojená do súťaže, na základe čoho dostane súťažiaci tiket, ktorý následne čitateľne
vyplní. Zoznam prevádzok zapojených do súťaže bude zverejnení na web stránke
organizátora.
- Vhodiť čitateľne vyplnený tiket do žrebovacieho boxu, ktorý sa nachádza na viditeľnom
mieste v každej prevádzke zapojenej do súťaže.
Platným zapojením sa do súťaže sa rozumie registrácia, vyplnenie a vhodenie tiketu do
žrebovacieho boxu, pričom tiket obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu: celé meno,
telefónne číslo a políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním
osobných údajov, ktoré musí zaškrtnúť (ďalej len „registrácia“). Súťažiaci týmto berie na
vedomie, že organizátor ako správca osobných údajov a tiež ako spracovateľ osobných údajov
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracováva jeho osobné údaje výlučne na účely
registrácie v súťaži, vyhodnocovania súťaže a výplatu výhier, a to iba po dobu trvanie tejto
súťaže. Organizátor má zároveň povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach.
Osobnými údajmi sa rozumie celé meno a telefónne číslo.
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácií.
Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom. Organizátor
nezodpovedá za správnosť údajov poskytnutých pri registrácii.
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane.

Dôležité informácie:
-

-

-

-

Súťaž bude zverejnená prostredníctvom akciových stojančekov a plagátov umiestnených na
viditeľnom mieste v prevádzke (na vstupných dverách a/alebo vo vnútri prevádzky)
s nasledovnými informáciami: názov súťaže, mechanizmus súťaže, termín konania súťaže,
termín prvého žrebovania, informácie o výhrach, mená vyžrebovaných výhercov. Súťaž bude
zverejnená tiež na webovej a facebookovej stránke organizátora.
Všetky tikety sa zhromažďujú v žrebovacom boxe a v priebehu súťaže, v termíne vyznačenom
na plagáte, zodpovedná osoba poverená majiteľom prevádzky vyžrebuje v prvom žrebovaní
troch výhercov.
Prvé žrebovanie sa uskutoční v termíne od 17.05.2019 do 19.05.2019, a to priamo v
prevádzke, kde prebieha súťaž, pričom konkrétny termín a čas žrebovania bude vyznačený na
akciovom plagáte. Žrebovanie prebehne za účasti majiteľa prevádzky, prípadne ním
povereného pracovníka prevádzky.
Po prvom žrebovaní budú všetky tikety zo žrebovacích boxov umiestnených v prevádzkach
zozbierané a zaradené do druhého žrebovania o hlavné ceny.
Druhé žrebovanie o hlavné ceny sa uskutoční 07.06.2019 v sídle organizátora pod dohľadom
vedenia spoločnosti organizátora.

Článok5
VÝHRY V SÚŤAŽI
Prvé žrebovanie:
1. Cena: poukaz na 30 x 0,5l čapovaného piva URPINER,
2. Cena: poukaz na 20 x 0,5l čapovaného piva URPINER,
3. Cena: poukaz na 10 x 0,5l čapovaného piva URPINER.

Druhé žrebovanie:
1. Cena: LED televízor Orava LT-1653 B130B v hodnote 807,12€ s DPH,
2. Cena: prenosný výčap PYGMY 20/K + 50l sud piva URPINER 12°, spolu v hodnote 340 € s DPH,
3. Cena: prenosný výčap PYGMY 20/K + 50l sud piva URPINER 12°, spolu v hodnote 340 € s DPH,
4. Cena: prenosný výčap PYGMY 20/K + 50l sud piva URPINER 12°, spolu v hodnote 340 € s DPH.

Článok6
KONTAKTOVANIE VÝHERCOV A DISTRIBÚCIA VÝHRY
1. Výhercovia prvého žrebovania budú zverejnení na plagáte umiestnenom v prevádzke, v ktorej
vhodili tiket do žrebovacieho boxu. Za včasné zverejnenie výhercov zodpovedá majiteľ
prevádzky alebo ním poverená osoba.
2. Výhru 30, 20 a 10 čapovaných pív dostane výherca od majiteľa prevádzky (prípadne ním
povereného pracovníka) formou výherného poukazu, na ktorom bude vyznačený príslušný
počet pív, ktoré vyhral. Výherca sa dohodne s majiteľom prevádzky (prípadne ním povereným
pracovníkom) na čerpaní výhry. Výherný poukaz si výherca môže uplatniť len v prevádzke, kde
výhru získal (t.j. kde vhodil tiket do žrebovacieho boxu), a to najneskôr do 01.10.2019.
3. V prípade, že majiteľ prevádzky (prípadne ním poverený pracovník) zistí, že výherca nespĺňa
podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra majiteľovi prevádzky,
ktorý má v takomto prípade právo vyžrebovať náhradného výhercu.
4. Výhercovia výhier v druhom žrebovaní budú do 3 pracovných dní zverejnení na webovej
stránke organizátora www.urpiner.sk.
5. Vyžrebovaní výhercovia druhého žrebovania budú organizátorom telefonicky informovaní o
spôsobe a čase odovzdania výhry, a to v termíne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
vyžrebovania. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca
informovaný o výhre, organizátor nezodpovedá.
6. Pokiaľ sa organizátorovi nepodarí s výhercom telefonicky spojiť ani pri jednom z troch pokusov
v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod., počas troch po sebe nasledujúcich pracovných dní, výherca
stráca nárok na výhru. Usporiadateľ si v tomto vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného
výhercu.
7. V prípade, že organizátor zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto
pravidiel súťaže, prepadá výhra organizátorovi a organizátor si vyhradzuje právo vyžrebovať
náhradného výhercu. Rovnako postupuje organizátor aj v prípade, ak si výherca výhru
nepreberie v sídle organizátora do 15 dní odo dňa zverejnenia výhercov na facebookovej a
webovej stránke organizátora www.urpiner.sk.
8. V prípade sporu, ktorý by vznikol pri posudzovaní splnenia podmienok účasti v súťaži, je
rozhodnutie organizátora súťaže konečným rozhodnutím.

Článok7
VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť
jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tieto pravidlá je
možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Pravidlá môžu byť v
skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou
(prostredníctvom internetu), avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za
jediné, úplné a konečné.
2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach
týkajúcich sa tejto súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám odo dňa ich
zverejnenia.
3. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim je organizátor oprávnený
jednostranne vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže a to aj bez jeho vedomia.
4. Súťažiaci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži, ani požadovať
zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany
organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Výhru nie je možné previesť na inú
osobu a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.
5. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor
súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním
výhier.
6. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť výhry poskytnuté do súťaže uvedené v článku
III. týchto pravidiel.
7. Organizátor nebude zodpovedať za prípadné daňové povinnosti výhercov a úhradu prípadnej
dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom
a účinnom znení.
8. V prípade rozporu ustanovení pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže,
nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú
aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel.
9. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí,
že ich bude v plnej miere dodržiavať.
10. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou
v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
11. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a
záväzné.
12. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle § 12
zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, aby organizátor
prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie alebo iného masovokomunikačného prostriedku
bezodplatne vyhotovil a zverejnil pre svoje potreby obrazové, zvukové záznamy, obrazové
snímky, podobizne, meno a adresu výhercu. Výherca dáva zároveň súhlas, aby organizátor
bezodplatne spracoval údaje o jeho osobe v elektronickej podobe pre svoju osobnú potrebu.

Článok8
DOSTUPNOSŤ PRAVIDIEL SÚŤAŽE
1. Pravidlá upravujú práva a povinnosti súťažiacich a subjektov zúčastnených na realizácii
spotrebiteľskej súťaže uskutočnenej podľa § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z . o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 zákona č.
22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.

z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
2. Pravidlá sa stávajú účinnými dňom 1. 5. 2019
3. Pravidlá súťaže sú k dispozícii na www.urpiner.sk

V Banskej Bystrici, dňa 01.05.2019
Banskobystrický pivovar, a.s

