Pravidlá súťaže „Maškrtko bikuje na SlovakiaBike 2021“
1. Organizátor súťaže
Spotrebiteľskú súťaž „Maškrtko bikuje na SlovakiaBike 2021“ organizuje spoločnosť
AGRO TAMI, a.s. so sídlom Cabajská 10, 950 22 Nitra, IČO: 36 467 430, 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, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov
výhru preberá jeho zákonný zástupca. 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 sa začína od 15.03.2021 a končí 30.05.2021. Žrebovanie súťaže sa uskutoční
10.06.2021.
4. Pravidlá súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním obálky na adresu AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10,
950 22 Nitra s heslom: „SÚŤAŽ“. Obálka musí obsahovať 5 ks súťažných viečok z dezertu Maškrtko
ľubovoľnej príchute a lístok s osobnými údajmi ( meno, priezvisko, adresa PSČ, telefonický
kontakt a vlastnoručný podpis. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov účastníka súťaže podpisuje
jeho zákonný zástupca ). Do žrebovania sa dostanú len tie obálky, ktoré budú spĺňať horeuvedené
podmienky.
Do súťaže budú zaradené výrobky s hmotnosťou 80 g a 125 g: Maškrtko s vanilkovou príchuťou,
Maškrtko čokoláda, Chrumkavý Maškrtko, Maškrtko KOMBI.
5. Výhry
Výhry v súťaži sú nasledovné:


1x

Bicykel Kenzel Vulcano 100 24“ chlapčenský



1x

Bicykel Kenzel Vulcano 100 24“ dievčenský



1x

Bicykel Kenzel Kaleo 20“



1x

Bicykel Kenzel Kalea 20“



1x

Bicykel Kross Racer 3.0 16“



1x

Bicykel Kenzel Luna 16"



2x

Odrážalo Kross



10x

Bluetooth reproduktor KEVIL



8x

Detská hliníková kolobežka



10x

Odrážadlo motorka plastové



20x

Detská cyklistická prilba



5x

Cyklistický ruksak



20x

Detská cyklistická fľaša s držiakom



20x

Detský cyklistický zámok slučkový



10x

Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)

Hodnota žiadnej výhry neprekračuje hodnotu 350 EUR s DPH. Výhercovia súťaže nie sú zaťažení
zdaňovaním v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
Účastníci nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu výhry formou inej kompenzácie.
Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v týchto pravidlách
súťaže.
6. Odovzdanie výhry
Výhry budú s výhercami vysporiadané do 30 dní od termínu žrebovania súťaže a budú zaslané poštou
na adresu uvedenú výhercom, prípadne sa ich doručenie uskutoční prostredníctvom obchodných
zástupcov organizátora.
7. Zodpovednosť organizátorov súťaže
Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom
organizátora súťaže.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.
Organizátor súťaže nie je zodpovedný za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkujú
priamo sami (alebo za pomoci tretích osôb).
8. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje 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 nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších
predpisov účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj
súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov za účelom registrácie spotrebiteľa
do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercov budú
uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá
osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť

spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má
dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
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, dňa 9.2.2021

