Pravidlá súťaže
„Najlepší šport si vychutnáš na Orange Šport“
4.3.2019-30.6.2019
Slovenská republika
I. Organizátor súťaže a partner súťaže
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:
Banskobystrický pivovar, a. s.
IČO: 363 528 02
so sídlom Sládkovičova 37, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 953/S
(ďalej len „Organizátor“)
Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť SCR design s.r.o., Skuteckého 115/1, 974 01 Banská
Bystrica, Slovensko. (ďalej len „Technický realizátor“)

II. Termín konania súťaže:
Súťaž s názvom „Najlepší šport si vychutnáš na Orange Šport“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od
4.3.2018 (10:00:00) do 30.6.2019 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území
Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. a 6. týchto
pravidiel súťaže.
III. Výhry v súťaži:
Výhry v súťaži sú nasledovné:
Výhry v žrebovaní:
5x ročná pivná renta – (12 x 24 ks plechoviek piva URPINER PREMIUM 12°)
(ďalej len „pivná renta“)
Garantované výhry:
Pri registrácii šiestich súťažných kódov:
2 000 x Orange Šport na mesiac (mesačné predplatné na sledovanie Orange Šport TV cez internet)
(ďalej len „mesačné predplatné“)
Pri registrácii troch súťažných kódov:
30 000 x Orange Šport na deň (jednodňové predplatné na sledovanie Orange Šport TV cez internet)
(ďalej len „jednodňové predplatné“)
Výhry sú organizátorom garantované len do vyššie uvedeného počtu predplatného na sledovanie
Orange Šport TV cez internet.
Garantované výhry - kódy na sledovanie Orange Šport TV cez internet sú použiteľné a platné len do
31. 12. 2019.

IV. Podmienky účasti v súťaži:
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito
pravidlami súťaže.

1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s produktmi značky URPINER (plechovka URPINER
PREMIUM 12°), staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej
ako "Súťažiaci"), ktoré splnia podmienky stanovené Pravidlami definované v čl. IV týchto
Pravidiel s výnimkou:
 zamestnancov Organizátora a Technického realizátora a ich 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.
2. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. 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.
4. 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.
V. Pravidlá Súťaže
a) zapojenie sa do Súťaže
1. Pre zapojenie sa do Súťaže je potrebné zakúpiť počas trvania súťaže, pivo URPINER PREMIUM
12° v plechovkách, ktoré majú súťažné - oranžové uzávery a registrovať sa do súťaže
spôsobom uvedeným v bode 2.
2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže registráciou a zadaním minimálne troch 8-miestnych unikátnych
kódov (ďalej len „súťažné kódy“) priamo na internetovej stránke www.urpiner.eu/orange.
3. Unikátny 8-miestny kód je ukrytý pod súťažným - oranžovým uzáverom plechovky piva
URPINER PREMIUM 12°.
4. Platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje
v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa 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 meno, priezvisko a mailová adresa.
5. 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 registrácií.
6. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, avšak vždy s novým 8-miestnym unikátnym
kódom.
7. Súťažiaci je povinný si starostlivo uschovať súťažný – oranžový uzáver. Súťažiaci môže byť v
prípade vzniku nároku na výhru vyzvaný k predloženiu súťažného – oranžového uzáveru.
b) herný princíp
1. Úlohou Súťažiaceho je zaregistrovať sa a zadať 3 alebo 6 súťažný kódov priamo na internetovej
stránke www.urpiner.eu/orange, kde Súťažiaci zadá súťažné kódy, meno, priezvisko a emailovú adresu.

2. Po zaregistrovaní a zadaní troch súťažných kódov bude Súťažiacemu zaslaný e-mail s kódom,
ktorý môže využiť na jednodňové sledovanie ORANGE ŠPORT TV cez internet
https://sport.orange.sk/kod.
3. Po zaregistrovaní a zadaní šiestich súťažných kódov bude Súťažiacemu zaslaný e-mail s kódom,
ktorý môže využiť na mesačné sledovanie ORANGE ŠPORT TV cez internet
https://sport.orange.sk/kod.
4. Do žrebovania o pivnú rentu budú zaradené všetky súťažné kódy, ktoré budú zaregistrované
v súlade s článkom V, písmeno a), bod 2. týchto pravidiel.
5. Do žrebovania budú zaradené výlučne kódy, ktoré budú zaregistrované v dátume od 4. 3. 2019
do 30.6.2019
6. Žrebovanie o pivnú rentu sa uskutoční 3. 7. 2019 prostredníctvom náhodného systému
žrebovania v sídle Technického realizátora súťaže. V žrebovaní bude vyžrebovaných 5
výhercov pivnej renty.
7. Výsledky žrebovania budú zverejnené na webovej adrese organizátora: www.urpiner.sk, a to
najneskôr do 5 dní od žrebovania.
VI. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:
1. Výhercom bude po žrebovaní odoslaná e-mail správa s informáciou o výhre a výzvou na
dodanie kontaktných údajov a to najneskôr do 5 dní od žrebovania.
2. Organizátor overí u výhercu výherný 8-miestny unikátny kód, ktorý zadal pri registrácii na
web stránke a dohodne podrobnosti o spôsobe zaslania výhry.
3. Zaslanie výhry sa uskutoční najneskôr do 14 dní od overenia unikátneho 8-miestneho kódu
v zmysle predchádzajúcej vety.
4. K oznámeniu o výhre bude použitá e-mailová adresa, ktorú výherca zadal pri registrácii do
súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca
informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.
5. Pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí s výhercom e-mailom 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.
6. V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel
súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať
náhradného výhercu.
VII. Všeobecné podmienky:

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, avšak
tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
2. Organizátor si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť Organizátor uplatní
najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia
alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny
priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním
súťažiaceho, môže Organizátor od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.
3. Organizátor v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti
na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

úmyselného zavinenia. Okrem toho Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek technickú
poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
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.
V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel Súťaže Súťažiacim je Organizátor oprávnený
jednostranne vylúčiť takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže a to aj bez jeho vedomia.
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.
Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany
kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty. Organizátor Súťaže nezodpovedá za zničenie,
poškodenie, stratu alebo krádež výhier počas doručovania kuriérskou službou alebo
Slovenskou poštou. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a
platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.
Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany výhercu
neudaním správnych údajov doručenia.
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.
Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť výhry poskytnuté do Súťaže uvedené v článku
III. týchto Pravidiel.
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.
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.
Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže svojou účasťou v Súťaži, pričom tiež súhlasí,
že ich bude v plnej miere dodržiavať.
Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou
v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a
záväzné.

VIII. 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 4. 3. 2019.
3. Pravidlá Súťaže sú k dispozícii na www.urpiner.sk
V Banskej Bystrici dňa 4. 2. 2019

