Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej akcie
„Vyhraj vstupenky do kina.“
pravidlá pre SR
zo dňa 27. septembra 2018

Cieľom tohto dokumentu je stanovenie úplných a presných pravidiel akcie „Vyhraj vstupenky do kina.“ (ďalej
aj ako „akcia“ a/alebo „súťaž“) pre Slovenskú republiku.
1.

USPORIADATEĽ AKCIE

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, so sídlom Praha 9 – Kyje,
Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 50506
(ďalej len „usporiadateľ“).
2.

ORGANIZÁTOR AKCIE

Organizátorom akcie je spoločnosť up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, so sídlom Porážka 206/4, 602 00
Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajským súdom v Brne, spisová značka C 35431 (ďalej ako
„organizátor“).
3.

ČAS A MIESTO KONANIA AKCIE

1)

Akcia sa koná v čase od 1. 10. 2018 00:00:01 hod. do 31. 10. 2018 23:59:59 hod. vrátane na území
Slovenskej republiky a Českej republiky a v rámci sociálnej siete Instagram.

2)

Akcia potrvá 31 súťažných dní, ktoré zodpovedajú 31 kalendárnym dňom, keď každý súťažný deň budú
vybraní až 3 výhercovia.

3)

Výhrou v súťaži je celkovo 300 vstupeniek do kina rozdelených do 75 jednotlivých výhier po 4
vstupenkách (ďalej tiež „výhry“).

4.

ÚČASTNÍCI AKCIE

1)

Na akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 13 rokov s adresou pre doručovanie na území
Slovenskej republiky, ktorá disponuje vlastným aktívnym verejným účtom v rámci sociálnej siete
Instagram (ďalej len „účastník“).

2)

V prípade výhry osoby vo veku 13 – 15 rokov je vyžadovaný súhlas zákonného zástupcu so spracovaním
osobných údajov výhercu, s pravidlami tejto akcie a súhlas s fyzickým prevzatím výhry neplnoletým
výhercom, resp. s jej čerpaním, udelený zákonným zástupcom. Výherca mladší ako 16 rokov nebude
môcť bez prítomnosti zákonného zástupcu výhru aktívne čerpať.

3)

Na akcii sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere
k usporiadateľovi, organizátorovi a/alebo spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii tejto
akcie.

5.

AKO ZÍSKAŤ CENU

1)

Základnou podmienkou účasti na akcii a získania ceny je nahranie aspoň jedného súťažného príspevku
podľa ods. 2 tohto bodu pravidiel v čase konania súťaže v rámci sociálnej siete Instagram (ďalej len
„súťažný príspevok“).

2)

Súťažnými príspevkami sú:
a. príspevok vo forme denného Instagram story alebo
b. príspevok permanentného charakteru.
Vo vyššie uvedených príspevkoch musí účastník ukázať, aký je Fantasmagor. Príspevok musí byť
označený hashtagom #Fantasmagori a musí v ňom byť označený profil @fantaczsk

3)

Súťažný príspevok nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmie byť urážlivý, hanlivý, lživý, nesmie
zobrazovať násilie atď. Súťažný príspevok musí byť v súlade so všeobecnými pravidlami pre
používateľov sociálnej siete Instagram. Súťažný príspevok môže, ale nemusí obsahovať produkty Fanta.
Vzor príspevku je uvedený v Prílohe č. 1 týchto Pravidiel.

4)

Nahraním súťažného príspevku v súlade s pokynmi vyššie sa fyzická osoba stáva účastníkom akcie
s povinnosťou dodržiavať tieto pravidlá.

5)

Opakovaná účasť na akcii je možná, vždy je však nevyhnutné nahrať nový súťažný príspevok. V jednom
súťažnom kole môže jeden účastník nahrať a označiť aj viac unikátnych súťažných príspevkov.

6.

VÝHRY A SPÔSOB ICH URČENIA

VÝHRY
1) Usporiadateľ venoval do súťaže výhry v podobe vstupeniek do kina – pre 4 osoby. Ide o vstupenky do
siete multikín CINEMAX.
2)

Do súťaže je vložených 300 vstupeniek do kina, ktoré predstavujú 75 jednotlivých výhier obsahujúcich 4
vstupenky do kina. Výhry sú spoločné pre účastníkov zo Slovenskej aj Českej republiky.

3)

Účastníci berú na vedomie, že súčasťou výhry nie sú náklady vynaložené na to, aby účastník mohol
svoju výhru čerpať (t. j. najmä prípadné cestovné náklady vynaložené do miesta čerpania výhry).

SPÔSOB URČENIA VÝHRY
1)

Výherca bude určený odbornou porotou z radov usporiadateľa akcie, ktorá bude posudzovať kreativitu,
originalitu a obsah súťažných príspevkov spočívajúci vo vyjadrení toho, aký je účastník Fantasmagor.
Výherné súťažné príspevky budú podľa odbornej poroty najoriginálnejšie a najkreatívnejšie.

2)

Ako výherné budú porotou vyhodnotené až 3 súťažné príspevky za každý súťažný deň, ktoré budú
spĺňať všetky podmienky pre zaradenie do súťaže.

3)

Výherca bude zverejnený v rámci denných Instagram stories profilu @fantaczsk, a to vždy najneskôr do
1 pracovného týždňa od ukončenia príslušného súťažného kola. Výhercovi bude súčasne odoslaná
súkromná správa z Instagramu s pokynmi pre čerpanie výhry z profilu @fantaczsk.

4)

Jednotlivý účastník môže vyhrať v rámci celej akcie opakovane. Jednoznačným identifikátorom účastníka
je označenie jeho profilu v rámci sociálnej siete Instagram, ktorý bude použitý pre komunikáciu
s výhercami.

5)

Výherca musí postupovať presne podľa pokynov uvedených vo výhernej správe pre možnosť získania
výhry vrátane dodržania stanovených termínov pre prevzatie a čerpanie výhry. V prípade, že výherca
nebude na správu do 48 hodín od jej odoslania usporiadateľom reagovať alebo nedodrží stanovené
termíny, bude kontaktovaný náhradník zvolený odbornou porotou.

6)

V prípade výhercu vo veku 13 – 15 rokov musí výhru prevziať jeho zákonný zástupca.

7)

Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažité plnenie výmenou za ceny v akcii ani požadovať akékoľvek
iné plnenia než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Účasť na akcii ani ceny nie je možné vymáhať
právnou cestou.

8)

Pokiaľ si výhercovia v stanovenej lehote a na určenom mieste svoje ceny neprevezmú, ich nárok na cenu
zaniká a usporiadateľ je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.

9)

Výhra je neprevoditeľná na inú osobu, výnimku predstavuje prevzatie výhry zákonným zástupcom –
pozrite vyššie.

10) Usporiadateľ akcie zaistí uhradenie prípadnej zrážkovej dane, ktorou sú zaťažené výhry v súlade
s príslušnými právnymi predpismi.
7.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1)

Po celý čas konania akcie usporiadateľ nespracováva žiadne osobné údaje účastníkov. Všetky osobné
údaje, ktoré účastníci používajú v akcii, sú osobné údaje zverejnené v rámci účtov na Instargrame.
Až v okamihu, keď sa účastník stane výhercom, poskytuje usporiadateľovi dátum narodenia, e-mailovú
adresu, meno a priezvisko, doručovaciu adresu. Spolu s týmito osobnými údajmi poskytne výherca
usporiadateľovi súťaže súhlas s ich spracovaním, a to s cieľom komunikácie týkajúcej sa výhry. Obdobie
spracovania je počas súťaže a jej vyhodnotenia.
V prípade výhercov vo veku 13 – 15 rokov súhlasy podľa ods. 2 poskytuje zákonný zástupca výhercu.
Účastník súťaže má právo súhlas kedykoľvek odvolať na e-mail soutez@upagency.cz a právo požadovať
prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, právo na
námietku proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo
podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienene a
informovane po zoznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov.

2)

3)
4)

5)
8.

ĎALŠIE USTANOVENIA

1)

Do akcie nebudú zaradení tí účastníci, ktorí nahrajú a označia súťažný príspevok v rozpore s pravidlami
podľa bodu 5 týchto Pravidiel.

2)

Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí, prípadne bude mať
oprávnené podozrenie, že došlo k podvodnému alebo nekalému konaniu zo strany niektorého
z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, eventuálne ku
konaniu, ktoré nezodpovedá pravidlám fair play alebo pravidlám tejto akcie.

9.

INFOLINKA

Otázky k súťaži je možné zasielať v rámci súkromnej správy na profil @fantaczsk.

10. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA
1)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach
týkajúcich sa akcie.

2)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť akciu bez
akejkoľvek náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu
vyhlási na webových stránkach www.coca-cola.sk/fanta/sk/home.

3)

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby výhier ani za prípadnú ujmu, ktorú by účastníci
eventuálne utrpeli v priebehu čerpania výhry. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie
žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než tie, ktoré
sú uvedené v týchto pravidlách.

4)

Organizátor a usporiadateľ akcie nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými účastníkom akcie alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím,
zrieknutím sa, respektíve nevyužitím výhry.

5)

Výňatky z týchto úplných pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných
materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto akcie. Jediným
právne záväzným dokumentom k akcii sú tieto úplná pravidlá.

6)

Zobrazenie výhier či voucherov na ich čerpanie na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové
stránky a pod.) nemusí presne zodpovedať ich skutočnej podobe.

10. PRAVIDLÁ SÚ K DISPOZÍCII
1)

Úplné pravidlá tejto akcie sú k dispozícii na www.coca-cola.sk/fanta/sk/home. Všetci účastníci akcie sú
týmito pravidlami viazaní.

2)

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym
zákonníkom.

V Prahe dňa 27. septembra 2018

Príloha č. 1 Vzor súťažného príspevku:

Usporiadateľ:

Coca-Cola Česká republika, s.r.o.

