
 

 

Pravidlá súťaže Veľká rodinná súťaž s Malíčkom! 

 

1. Organizátor súťaže 

Spotrebiteľskú súťaž „Veľká rodinná súťaž s Malíčkom“ organizuje spoločnosť AGRO TAMI, a.s. so sídlom 

Nitra, Cabajská 10, 950 22,  IČO: 36467430, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde 

Nitra, oddiel: Sa; Vložka č.: 10358/ N (ďalej len „organizátor“). 

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej 

účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).  

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži 

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s 

vekom 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť 

vlastníci a zamestnanci organizátora a objednávateľa súťaže, vlastníci a zamestnanci reklamnej agentúry 

spojenej s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou 

tejto súťaže a ich blízke osoby.  

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže 

Spotrebiteľská súťaž trvá od 14.2.2018 a končí 30.4.2018. 

4. Pravidlá súťaže 

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý zašle na adresu „Veľká rodinná súťaž s Malíčkom“, AGRO 

TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, zásielku obsahujúcu 5 ks viečok z ľubovoľných dezertov Tami 

Malíček.  

Hrajú výrobky: Malíček vanilka, Malíček čokoláda, Chrumkavý Malíček vanilka, Malíček punč, Malíček 

Kombi čokoláda-vanilka, Malíček Kombi punč-vanilka a Malíček Maxi vanilka, Malíček Maxi čokoláda, 

Malíček Maxi punč, Chrumkavý Malíček Maxi vanilka, Malíček Kombi Maxi čokoláda-vanilka, Malíček 

Kombi Maxi punč-vanilka.  

Ráta sa každých 5 viečok (viečka môžu byť promočné alebo bežné) v samostatnej obálke, s vloženým lístkom 

s vyznačenými osobnými údajmi: meno, priezvisko, adresa pre zaslanie prípadnej výhry vrátane PSČ, 

telefonického kontaktu s  pripojeným vlastnoručným podpisom. 

S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení 

neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné. Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované 

organizátorom súťaže do databázy, ktorú organizátor súťaže využije so súhlasom účastníka len na účely uvedené 

v bode 1. 

5. Výhry 

Výhry sú nasledovné: 

1. 3x PLYNOVÝ GRIL 

2. 3x fotoaparát Instax Mini 

3. 5x detská dielňa 

4. 5x detská kuchynka 

5. 15x stavebnica LEGO   



 

 

6. 30x knižka Moji ovocní kamaráti 

7. 40x spoločenská hra 150 hier 

8. 50 x sada na bedminton  

Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto štatúte.  

6. Odovzdanie výhry 

Výhry budú s výhercami vysporiadané do 60 dní od termínu ukončenia súťaže.  

Pri preberaní výhry sa výherca musí preukázať platným občianskym preukazom a musí vyplniť a podpísať 

preberací protokol k danej výhre.  

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže 

Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže.  

Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými 

účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátori súťaže 

nie sú zodpovední za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkujú priamo sami (alebo za pomoci 

tretích osôb).  

8. Osobitné ustanovenia 

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej 

súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek 

obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že 

výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený 

vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.  

9. Osobné údaje a osobnostné práva 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien účastník poskytuje 

svoje osobné údaje dobrovoľne a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie 

osobných údajov uvedených v bode 3 do databázy sprostredkovateľom. Poskytnuté osobné údaje bude využívať 

organizátor (objednávateľ) výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, 

ktorými bude informovať účastníka o ponuke svojich výrobkov a služieb. Súhlas so spracúvaním osobných 

údajov sa udeľuje na vopred neurčenú dobu.  

Zapojením sa do súťaže výherca zároveň udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich 

osobných údajov organizátorom, (objednávateľom) súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na 

propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou objednávateľa a 

jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných 

audio, foto a video materiáloch.  

10. Oficiálne pravidlá 

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora 

www.agrotami.sk.  Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito 

oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami 

a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.  

V Nitre, 1.2.2018 

http://www.agrotami.sk/

