PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „ZÁJAZD DO KITZBÜHELU 2019”
1. Tento dokument (ďalej len Pravidlá“) predstavuje úplnú úpravu pravidiel marketingovej súťaže
s názvom „ Zájazd do Kitzbühelu 2019“ (ďalej len „Súťaž“).
2. USPORIADATEĽ: Mastercard Europe SA, B-1410 Waterloo, Chausée de Tervuren 198A, Belgické
kráľovstvo, registračné číslo: 0448.038.446 (ďalej len „Usporiadateľ“).
3. ORGANIZÁTOR: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY
so sídlom Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28, PSČ 120 00, Česká republika, IČ: 17046041 (ďalej len
„Organizátor“).
4. PARTNER SÚŤAŽE: Tesco Stores ČR a.s., IČO 45308314, spisová značka B 1377 vedená na Mestskom
súde v Prahe, sídlo Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10 (ďalej len „Partner“).
5. DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE: Súťaž prebieha v období od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 na
súťažných webových stránkach www.naHorysLegendou.sk, ktoré sú zároveň základným nástrojom
komunikácie Usporiadateľa s účastníkmi (ďalej len „Doba trvania“).
6. ROZDELENIE SÚŤAŽE NA SÚŤAŽNÉ KOLÁ:
Doba trvania súťaže je rozdelená na 8 súťažných kôl (ďalej len „Súťažné kolo“):
1. kolo: od 1.októbra 2019 do 10 októbra 2019
2. kolo: od 11. októbra 2019 do 17. októbra 2019
3. kolo: od 18. októbra 2019 do 24 októbra 2019
4. kolo: od 25. októbra 2019 do 1. novembra 2019
5. kolo: od 2. novembra do 10. novembra 2019
6. kolo: od 11. novembra do 17. novembra 2019
7. kolo: od 18. novembra do 24. novembra 2019
8. kolo: od 25. novembra do 30. novembra 2019
7. PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom Súťaže môže byť len plnoletá fyzická osoba s doručovacou adresou
na Slovensku, ktorá dosiahla vek 18 rokov najneskôr v prvý deň Doby trvania Súťaže. Tejto Súťaže sa
nesmú zúčastniť zamestnanci Organizátora ani Usporiadateľa.
8. PRIEBEH SÚŤAŽE: Účastník sa do Súťaže zapojí tak, že v dobe konania Súťaže:
a) uskutoční akýkoľvek nákup v prevádzkarni Tesco (vrátane prevádzkarní Tesco Extra alebo Tesco
Express) na Slovensku, ktorý uhradí platobnou kartou Mastercard a táto platba bude úspešne
realizovaná; a ďalej
b) na súťažných webových stránkach uvedie svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a
Autorizačný kód Potvrdenia o platbe kartou z uvedeného nákupu a zároveň
c) na súťažných webových stránkach slovne popíše dôvod, prečo práve on, účastník, by mal v tejto
súťaži vyhrať zájazd do Kitzbühelu; a ďalej
d) súhlasí s podmienkami Súťaže a potvrdí svoju registráciu odoslaním, a ďalej
e) uschová si Potvrdenie o platbe kartou z uvedeného nákupu pre kontrolu v prípade výhry.
9. VÝHRY:
Výhrami v Súťaži sú jednak hlavná výhra za celú Dobu trvania Súťaže (ďalej len „Hlavná výhra“),
o ktorú prebehne žrebovanie po skončení Doby trvania Súťaže, a vedľajšie výhry, ktoré budú žrebované
v každom Súťažnom kole (ďalej len „Vedľajšia výhra“).
Poradie
Popis výhry
1. Hlavná výhra Zájazd do Kitzbühelu pre dve osoby v termíne 23.–25. januára 2020. Popis výhry:
doprava z Prahy do Kitzbühelu, ubytovanie na tri noci v dvojlôžkovej izbe v hoteli

kategórie 4* v centre Kitzbühelu, stravovanie formou plnej penzie v rámci programu,
vstup do Mastercard Lounge a závod Super-G a ďalšie prekvapenia.
2.
až
81. 2× jednodenný skipas do slovenských hôr
Vedľajšia výhra

10. ŽREBOVANIE VÝHERCOV: Zo všetkých účastníkov, ktorí sa riadne zapoja do Súťaže úspešným
ukončením registrácie, vyžrebuje Usporiadateľ v každom Súťažnom kole 10 výhercov, z ktorých každý
dostane 2 skipasy:
Žrebovanie o Vedľajšiu výhru prebehne vždy do 10 pracovných dní po skončení daného kola.
Žrebovanie o Hlavnú výhru prebehne dňa 10. decembra 2019.
Do žrebovania o Hlavnú výhru budú zaradené všetky úspešne ukončené registrácie došlé v priebehu
celého trvania Súťaže od prvého dňa Doby trvania.
Podmienkou pre získanie výhry je doloženie kópie (zaslanie skenu) Potvrdenia o platbe kartou z
nákupu, na základe ktorého sa účastník zapojil do Súťaže. Účastník sa môže do Súťaže zapojiť i
opakovane, vždy však s novým nákupom a Potvrdením o platbe kartou, splňujúcim podmienky týchto
pravidiel.
Zo žrebovacieho osudia budú odstránené tie registrácie Súťažiacich, ktoré (a) boli doručené viackrát
opakovane s tým istým obsahom, alebo (b) obsahovali neplatný Autorizačný kód alebo (c) neobsahovali
všetky vyžadované údaje alebo (d) bol uvedený chybný e-mail.
Žrebovanie prebehne formou automatizovaného výberu z osudia Súťažiacich, ktorí sa úspešne
registrujú a splnia všetky podmienky Súťaže.
Pokiaľ dôjde k vyžrebovaniu Súťažiaceho, u ktorého sa následne ukáže, že nesplnil podmienky týchto
Pravidiel, dôjde k novému (i opakovanému) žrebovaniu.
11. OZNÁMENIE VÝHIER. Výhercovia budú informovaní o výhre najneskôr do 14. decembra 2019, a to
s využitím kontaktných údajov uvedených výhercom pri registrácii na súťažných webových stránkach.
Ak nebude výherca reagovať na správu o výhre ani na tretí pokus, jeho výhra prepadá. Výhry budú
výhercom zaslané elektronickou poštou.
12. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:
a) Účastník nesmie žiadať o rozpísanie nákupu do viacerých platieb alebo sa inak špekulatívne
zúčastniť či narušovať férovosť Súťaže; v prípade zistenia takéhoto konania je Usporiadateľ
oprávnený účastníka zo Súťaže vyradiť, a to bez povinnosti preukazovania dôvodov takéhoto
rozhodnutia.
b) Príspevok účastníka v podobe popisu dôvodov, prečo práve on by mal v tejto súťaži vyhrať zájazd
do Kitzbühelu, musí splňovať technické požiadavky uvedené na súťažných webových stránkach.
Účastník zároveň zaručuje, že príspevok neporušuje žiadne práva tretích strán. Ak usporiadateľ
rozhodne, že príspevok odporuje zákonu či dobrým mravom, je oprávnený ho bez náhrady zo
Súťaže vyradiť.
c) Výhercovia sú na vyžiadanie Usporiadateľom/Organizátorom povinní doložiť potvrdenie o
uskutočnenej transakcii účtenkou alebo detailom z výpisu účtu s touto transakciou.
d) Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie.
Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom Súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek
iné plnenie zo strany Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.
e) Spresnenie špecifikácie výhry náleží výlučne Usporiadateľovi. Všetky popisy a vyobrazenia výhry
v propagačných materiáloch majú len ilustratívnu povahu.

f)

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi. Výhry môžu
podliehať zdaneniu podľa všeobecne záväzných predpisov. V takom prípade zrážkovú daň za
výhercu odvádza Organizátor.
g) Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, stratu ani poškodenie Výhier, ani za akúkoľvek škodu,
ktorú Súťažiaci či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou v Súťaži alebo s použitím
získanej Výhry.
h) Nárok na uplatnenie Výhry zo Súťaže nemôže Súťažiaci previesť na iného Súťažiaceho ani na tretiu
osobu.
i) V prípade získania výhry môže byť meno a priezvisko výhercu, prípadne i jeho príspevok zverejnený
na internete. Výherca a jeho hostia berú na vedomie a súhlasia s tým, že v priebehu zájazdu do
Kitzbühelu môžu byť zadovážené a šírené fotografické a video záznamy.
j) O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či
jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na
súťažných webových stránkach, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.
k) Tieto pravidlá sú platné a účinné od 1. 10. 2019 a sú k dispozícii po Dobu trvania Súťaže na
stránkach www.naHorysBankem.cz.
10. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
a) Účasťou v Súťaži berie Súťažiaci na vedomie Informáciu o spracovaní osobných údajov, ako je
popísaná v Informácii o spracovaní osobných údajov tu.

