
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  „OSLAVUJTE S NAMI A VYHRAJTE 100 CIEN.“ 

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „OSLAVUJTE S NAMI 

A VYHRAJTE 100 CIEN“ (ďalej len „pravidlá“ a „súťaž“ ) v Slovenskej Republike. Skrátené 

znenie pravidiel na reklamných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať 

v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných 

dodatkov.  

 

Organizátorom súťaže je: 

QUIQ s.r.o. 

So sídlom: K.H.Máchy 936, Přelouč 53501 

IČO: 28809238 

DIČ: CZ28809238 

(ďalej len „organizátor“ či „organizátor súťaže“) 

 

Zadávateľom súťaže je: 

HARIBO CZ s.r.o. 

So sídlom: Maříkova 423/50, 621 00 Brno 

IČO: 44962819 

DIČ: CZ44962819 

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“) 

 

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE 

a. Súťaž prebieha v termíne 21.5.2022-20.8.2022 (ďalej len „termín konania súťaže“) 

v Českej a v Slovenskej republike. Súťaž a niektoré výhry sú spoločné pre Českú 

Republiku i Slovensko. 

a. Tieto pravidlá upravujú podmienky tej časti súťaže, ktorá prebieha na území 

Slovenskej Republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Tá časť súťaže, ktorá 

prebieha na území Českej republiky je upravená samostatnou verziou pravidiel súťaže. 

 

 

2. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 

a. Účastníkom súťaže sa môže stať iba plne svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov 

s adresou pre doručovanie na území Slovenskej Republiky (ďalej taktiež „ účastník“, 

„účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).   

b. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom pomere vo vzťahu 

k organizátorovi, zadávateľovi či spolupracujúcim spoločnostiam, ako i im osoby 

blízke v súlade s §116 občianskeho zákonníka.  

c. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo sú konajúce v rozpore 

s pravidlami tejto súťaže nebudú do súťaže zaradené, prípadne z nej budú vylúčené, ak 

následne po ich zaradení bude zistené nesplnenie podmienok účasti (napr. na základe 

nepravdivých poskytnutých informácií) či zistenie, že konali v rozpore s pravidlami 

súťaže. Osoby vylúčené z tejto súťaže nemajú nárok na výhru a výhra v takomto 

prípade prepadne organizátorovi súťaže. Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže 

organizátorom, v prípade ak organizátor zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na 



konanie podvodného, nekalého či iného protiprávneho konania zo strany niektorého 

z účastníkov, či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

d. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito 

pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať 

 

3. MECHANIKA SÚŤAŽE 

a. Registrácia v súťaži 

i. Súťažiaci sa zaregistruje na webe www.haribo.com  (ďalej len  „súťažný 

web“ alebo „web“), kde zahlasuje za svojho favorita, resp. za 

najobľúbenejšiu farbu cukríkov Haribo Goldbären.   

1. Farby cukríkov Haribo Goldbären sú:  

a. Oranžová – príchuť pomaranča; Biela – príchuť ananás; Žltá 

– príchuť citrón; Zelená – príchuť jablko; Svetlo červená – 

príchuť jahoda; Tmavo červená – príchuť malina.  

 

 

ii. Súťažiaci pri registrácií vyplní meno, priezvisko, telefónne číslo, email a  

adresu (kontaktné údaje pre prípadné doručenie výhry). 

iii. Súťažiaci sa  môže registrovať v danom súťažnom období len s jedným 

emailom iba jedenkrát (ďalej len „originálny email“). Opakované registrácie 

s rovnakým emailom nebudú akceptované. Pri losovaní výhier spoločných pre 

Českú a Slovenskú Republiku bude prebiehať losovanie zo všetkých 

registrácií za dané súťažné obdobie s originálnym emailom. V prípade 

opakovaných registrácií s rovnakým emailom bude akceptovaná len prvá 

registrácia s originálnym emailom, a to na českom webe www.haribo.com, 

ako i na www.haribo100let.cz, a tak na slovenskom webe www.haribo.com 

alebo www.haribo100let.sk, a taktiež prvá registrácia na oboch súťažných 

weboch v prípade výhry spoločne pre Českú Republiku i Slovensko.   

b. Výhry a výherci 

i. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je registrácia na webe a hlasovanie za 

najobľúbenejšiu farbu cukríkov Haribo Goldbären. 

ii. Výhry a počty výhier: 

1. 3* darčekový pobyt (ďalej jen „hlavná výhra“ alebo „darčekový 

pobyt“) (spoločné pro Českú Republiku i Slovensko). 

a. Organizátor  zabezpečí výhercovi pobyt v Stredočeskom 

kraji. Pobyt s 2 navrhnutými variantami programu v hodnote 

25. 000 Kč vrátane DPH.  

b. Výherca s organizátorom rieši varianty programu a detaily, 

ktoré sú potrebné vzhľadom ku stavu a požiadavkám 

výhercovi (rodina, pár, priatelia) tak, aby bol pobyt vhodne 

napasovaný pre cieľovú skupinu.  

http://www.haribo100let.cz/
http://www.haribo.com/
http://www.haribo100let.sk/


c. Organizátor nezodpovedá za cestované náklady výhercu ani 

ďalšie náklady výhercu spojené s prípravami alebo 

cestovaným na ďalší pobyt, či v priebehu pobytu. Organizátor 

hradí výhradne len ubytovanie (prípadne stravné, ak je 

dohodnuté) a aktivity v dohodnutom programe.  

d. Pobyt je možné zrealizovať do konca roku 2022.  

e. Detaily pobytu rieši Organizátor s výhercom tak, aby boli 

realizovateľné pre obe strany a aby bola výhra realizovateľná 

(napr. podľa termínu, kedy bude voľné ubytovanie a pod. ).  

f. Organizátor neručí za zásahy tretej strany alebo vnútorné 

vplyvy (počasie, aktivity/ obmedzenie spojené so zábavnými 

parkmi alebo aj ubytovaním).  

2. 7*párty s medveďom Haribo (ďalej jen „vedľajšia výhra 1“ alebo 

„párty s medveďom Haribo“ nebo „vedľajšia výhra“) (spoločne 

pre Českú Republiku i Slovensko) 

a. Výhra platí do konca roka 2022. 

b. Výhrou je účasť na oslave / párty výhercu, kde organizátor 

zabezpečí skákací hrad Haribo a maskota (medveď Haribo), 

cukríky a drobné darčeky od Haribo. 

c. Výherca a organizátor sa dohodne  na termíne, mieste a na 

ďalších podrobnostiach k realizácií párty. 

d. Organizátor hradí logistiku vybavenia (skákací hrad Haribo, 

kostým maskota, vzorky cukríkov), zapožičanie skákajúceho 

hradu Haribo a jeho obsluhu v prípade potreby (podľa  

dohody s výhercom), náklady spojené s maskotom a vložené 

cukríky alebo drobné darčeky. Organizátor nehradí prípadný 

prenájom priestoru, elektrinu alebo ďalšie náklady spojené 

s oslavou.  

e. Párty nie je možné zrealizovať na verejných či súkromných 

priestranstvách bez povolenia majiteľa.   

3. 90*párty mix (ďalej len „vedľajšia výhra 2“ nebo „párty mix“ 

alebo „vedľajšia výhra“) (spoločne pre Českú republiku i 

Slovensko). 

a. Súčasťou výhry je: 20x Haribo GoldBären 100g, 6x čapice 

zlatej farby, 6x frkačka zlatá, 2x formička na ľad Haribo, 1x 

plyšový medveď, 1x batoh Haribo. 

iii. Výherci sú vyžrebovaný v jednotlivých súťažných kolách:  

1. Súťažné kolo 1: 21.5.-20.6.2022 

a. Vyžrebovaný 1 výherca hlavnej výhry, vyžrebovaný 1 

náhradník 

b. Vyžrebovaný 2 výherci vedľajšej výhry 1, Vyžrebovaný 1 

náhradník 

c. Vyžrebovaných 30 výhercov vedľajšej výhry 2, 

vyžrebovaných 5 náhradníkov 

2. Súťažné kolo 2:21.6.-20.7.2022 

a. Vyžrebovaný 1 výherca hlavnej výhry, Vyžrebovaný 1 

náhradník 

b. Vyžrebovaný 2 výherci vedľajšej výhry 1, Vyžrebovaný 1 

náhradník 

c. Vyžrebovaných 30 výhercov vedľajšej výhry 2, 

vyžrebovaných 5 náhradníkov 



3. Súťažné kolo 3:21.7.-20.8.2022 

a. Vyžrebovaný  1 výherca hlavní výhry, Vyžrebovaný  1 

náhradník 

b. Vyžrebovaný 3 výherci vedľajšej výhry 1, Vyžrebovaný  1 

náhradník 

c. Vyžrebovaných 30 výhercov vedľajšej výhry 2, 

vyžrebovaných 5 náhradníkov 

4. Vyžrebovanie výhercov a náhradníkov prebehne vždy do 3. 

pracovných dní po ukončení daného súťažného kola. Výherci sa 

žrebujú s registráciou na súťažnom webe za Českú i Slovenskú 

Republiku dokopy.  

iv. Výherca bude o výhre informovaný do 3 pracovných dní od žrebovania i e-

mailom alebo telefonicky. Pokiaľ sa nepodarí výhercu po 3 pokusoch 

skontaktovať, výhra prepadne v prospech náhradníka. Výherca bude 

zverejnený na súťažnej internetovej stránke, zverejnené bude krstné meno, 

prvé písmeno priezviska a mesto (napr. Peter N., Košice).  

v. Zadávateľ ani Organizátor súťaže nezodpovedá za to, pokiaľ informatívne e-

maily budú spadať, resp. padať do spamovej či nevyžiadanej pošty 

súťažiaceho. Súťažiaci zodpovedá za kontrolu pošty i v tomto rozsahu. 

vi. V prípade, že výherca odmietne výhru alebo neposkytne údaje potrebné na 

zaslanie výhry do 7 dní od doby, kedy bol o výhre informovaný, prepadne 

výhra v prospech náhradníka.  

vii. V prípade, že výhra nebude predaná výhercovi a ani náhradníkovi, ďalší 

náhradník už nebude žrebovaný. 

viii. Súťažiaci, ktorí nevyhrali výhru, nebudú Organizátorom nijak vyrozumení. 

ix. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti či v inom plnení. Zadávateľ má 

v odôvodnených prípadoch (napr. výpadok dodávok) právo nahradiť výhry 

obdobnými produktmi.   

x. Z obdobných dôvodov môže Zadávateľ upraviť príslušné tu uvedené lehoty.   

xi. Prípadnú zodpovednosť za vady výhry si môže súťažiaci uplatniť ú výrobcu, 

resp. u dodávateľa výhry. Zadávateľ či Organizátor mu k tomu poskytnú 

potrebnú súčinnosť.  

xii. Zadávateľ či Organizátor súťaže nezodpovedajú za akékoľvek riziká alebo 

náklady súvisiace s účasťou v súťaži či v súvislosti s užívaním výhier alebo 

inými nákladmi s nimi spojené 

 

c. Odovzdanie výhier 

i. Výhercom bude výhra (v prípade vedľajšej výhry 2)  poslaná prepravnou 

spoločnosťou alebo poštou do 14 pracovných dní od odsúhlasenia výhry 

(informovanie o výhre zo strany organizátora, potvrdenie doručovacej adresy 

zo strany výhercu). Výherca bude informovaný o termíne odoslania výhry na 

nim zadanú adresu.   

ii. Organizátor neručí za prípadné poškodenie alebo stratu výhry prepravnou 

spoločnosťou alebo poštou. Prípadné reklamácie týkajúce sa prepravy výherca 

smeruje na prepravnú spoločnosť. 

 

 

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

a. Účasťou v súťaži berú súťažiaci na vedomie a zároveň súhlasia s tým, že Zadávateľ, 

t.j. spoločnosť  



HARIBO CZ s.r.o., so sídlom Brno-Ivanovice, Maříkova 423/50, PSČ 621 00, Česká 

republika, IČO: 44962819, je zároveň správcom osobných údajov, opravený osobné 

údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a adresa, prípadne 

ďalšie údaje poskytnuté Zadávateľovi alebo Organizátorovi, spracovať na účely 

v tejto súťaži, a to na dobu nevyhnutnú k usporiadaniu súťaže a prípadnú kontrolu zo 

strany verejných orgánov.  

b. Poskytnutie a spracovanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné pre účasť 

v súťaži a plnenie vzájomných práv a povinností medzi Zadávateľom, Organizátorom 

a súťažiacich vyplývajúcich z účasti v tejto súťaži. Organizátor je vo vzťahu 

k osobným údajom súťažiacich spracovateľom Zadávateľa. Osobné údaje nebudú 

odovzdávané k ďalšiemu spracovaniu žiadnym tretím osobám, vrátane prepravnej 

spoločností doručujúcej výhru.   

c. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, poskytuje sa na dobu troch 

(3) rokov od jeho poskytnutia, prípadne, kým dôjde k odvolaniu súhlasu. Súťažiaci má 

pravo súhlas kedykoľvek odvolať na hore uvedenej adresa Zadávateľa alebo 

prostredníctvom emailovej adresy haribo@forcom.cz. 

d. V súlade so spracovaním osobných údajov má súťažiaci právo na prístup k osobným 

údajom na opravu či doplnenie nepresných či nepravdivých osobných údajov, na 

výmaz osobných údajov, ak nie sú osobné údaje potrebné na účely tejto súťaže, 

z dôvodu ktorého boli osobné údaje zhromaždené či inak spracované, alebo ak príde 

k zisteniu, že boli spracované protiprávne, na obmedzenie spracovania osobných 

údajov vo zvláštnych prípadoch na prenos údajov a vzniesť námietku, po ktorej 

spracovanie osobných údajov súťažiaceho bude ukončené, ak sa nepreukáže, že 

existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, čo prevažuje nad záujmami alebo 

právom a slobodou súťažiaceho, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych 

nárokov. Zároveň má súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, 

ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov 

(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk ). Pri  realizácií svojich práv či v iných 

záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov, sa môžu súťažiaci obrátiť 

na Zadávateľa písomne na adresu Usporiadateľa, e-mailom na adresu 

haribo@forcom.cz  

 

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA 

a. Účastník má právo na odmenu pri splnení podmienok súťaže podľa týchto pravidiel. 

Nie je možné požadovať vyplatenie peňažného plnenia namiesto získanej odmeny.  

b. Výhry, ktoré nebolo možné v rámci súťaže rozdeliť či prideliť konkrétnemu výhercovi 

či jeho vylosovanému náhradníkovi, prepadajú v prospech Zadávateľa súťaže.  

c. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká 

právny nárok vymáhateľný súdnou cestou.  

d. Akékoľvek vyobrazenie výhier v súvislosti s touto Súťažou je iba ilustratívne. 

e. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát 

elektronickými prostriedkami.  

f. Účasťou v súťaži (registrácia) prejavuje každý účastník svoj súhlas s pravidlami 

a zaväzuje sa tieto pravidlá výhradne dodržiavať.  

g. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akcie skrátiť, odložiť, prerušiť alebo 

zrušiť jednostranne zmeniť či doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že 

zmenu vyhlási na súťažných webových stránkach, kde sú k dispozícií platné a úplné 

pravidlá tejto súťaže.  

 

Praha,  dňa 13.4.2022 

mailto:haribo@forcom.cz
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


