Pravidlá súťaže „Máme miesto pre nové hviezdy".
1.

Usporiadateľ súťaže

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť VODAX, a. s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava,
IČO: 35 801 948, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
č. 3177/B (ďalej len „Organizátor").
2.

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 5.9.2022 do 25.9.2022 na území Slovenskej republiky a bude
rozdelená do troch kôl:
□

□

□

□

3.

V prvom kole súťaže (od 5.9.2022 00:01 do 11.9.2022 12:00) bude prebiehať zasielanie
fotografií – rodič nahrá fotografiu na súťažnú funpage FB. Dňa 12.9.2022 komisia vyberie 4
deti, ktoré budú spĺňať podmienky súťaže a podmienky FB ‐ budú zverejnené ako víťazi
daného kola.
V druhom kole súťaže (od 12.9.2022 00:01 do 18.9.2022 12:00) bude prebiehať zasielanie
fotografií – rodič nahrá fotografiu na súťažnú funpage FB. Dňa 19.9.2022 komisia vyberie 4
deti, ktoré budú spĺňať podmienky súťaže a podmienky FB ‐ budú zverejnené ako víťazi
daného kola.
V treťom kole súťaže (od 19.9. 2022 00:01 do 25.9.2022 12:00) bude prebiehať zasielanie
fotografií – rodič nahrá fotografiu na súťažnú funpage FB. Dňa 26.9.2022 komisia vyberie 4
deti, ktoré budú spĺňať podmienky súťaže a podmienky FB ‐ budú zverejnené ako víťazi
daného kola.
Výhercovia súťaže budú kontaktovaní prostredníctvom súkromnej správy na FB. Súťaž
bude prebiehať na stránke www.facebook.com/luckatvojvodnyanjel.
Podmienky účasti v súťaži

3.1 Účastníkom kola súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na

právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v dobe trvania súťaže
(od 5.9.2022 00:01 do 25.9.2022 12:00) zašle fotografiu svojho dieťaťa vo veku max. 2 roky
vrátane (ktorého je zákonným zástupcom) spolu s fľaškou Lucka. Odoslaním fotografie svojho
dieťaťa na FB profil Lucka tvoj vodný anjel potvrdzujete súhlas s GDPR a so všeobecnými
podmienkami tejto súťaže, t. z. prejavuje svoj záujem v prípade výhry o profesionálny foto
termín pre svoje dieťa a umiestnenie profesionálnej fotografie na etiketu dojčenskej vody
Lucka.
3.2 Každá zaslaná fotografia, ktorá bude spĺňať podmienky súťaže a podmienky FB, bude
zverejnená k vyššie uvedeným trom termínom.
3.3 Každý účastník súťaže môže v priebehu súťaže zaslať za týždeň len jednu fotografiu
konkrétneho dieťaťa spolu s fľaškou Lucka, avšak podmienkou súťaže je vek dieťaťa max. 2
roky (vrátane). Fotografia by mala mať veľkosť maximálne 1MB, byť kontrastná a ostrá, aby boli
rozoznateľné osoby a predmety na fotografii. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie
vhodnosti uverejnenia fotografie v rámci súťaže. Organizátor zároveň vyzýva potenciálnych
účastníkov súťaže, aby nezasielali fotografie odhaľujúce intímne časti svojich detí (napr. pri
kúpaní, prebaľovaní a pod.), nakoľko to podmienky FB neumožňujú. Osoby nespĺňajúce
podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami tejto súťaže nebudú zaradené
do súťaže.

4.

Výherca výhry v súťaži

4.1 Každá fotografia úspešne vložená a spĺňajúca podmienky súťaže bude zaradená
do výberu. Odmenených bude 12 fotografií, ktoré vyberie odborná komisia v zložení:
Ing. Ľuboš Rek, generálny riaditeľ spoločnosti Vodax
Ing. Katarína Štefanovská, marketingový stratég
Michaela Weber, fotografka detí
V prípade, že by sa výherca nemohol zúčastniť foto termínu, bude kontaktovaný náhradník.
Výhercovia získavajú nástenný kalendár Lucka 2023, pitný režim na mesiac podľa vlastného výberu
(45l = 5 balíkov 1,5l fliaš), 350€ voucher na rodinný pobyt v sieti hotelov Trinity Hotels&Resorts,
50€ voucher na CEWE fotoknihu, Diár pre mamu 2023 a foto termín u profesionálnej fotografky
Michaely Weber, kde im bude nafotená sada 10 fotografií + jedna spracovaná fotografia na etiketu
Lucka dojčenská voda. Dieťa z víťaznej fotografie sa zároveň stane jednou z 12tich tvárí etikety
dojčenskej vody Lucka v limitovanej zimnej edícii Lucka dojčenská.
5.

Kontaktovanie výhercov

Výhercovia všetkých kôl budú kontaktovaní priebežne po ukončení jednotlivých kôl prostredníctvom
súkromnej správy na FB. Touto cestou s nimi budú dohodnuté detaily ohľadne prebratia výhry (v
prípade pitného režimu ‐ doručenie na miesto určenia v rámci Slovenskej republiky) tiež termín
absolvovania fotografovania s dieťaťom výhercu a doručenie fotografií.

6.

Oznamovanie a doručovanie výhier, strata nároku na výhru

6.1 Účastníci súťaže môžu zisťovať informácie o súťaži a výhrach na stránke FB Lucka tvoj vodný
6.2
6.3

6.4
6.5

7.

anjel alebo na mail: marketing@lucka.sk.
Zoznam výhercov bude zverejnený na FB Lucka tvoj vodný anjel.
Výhry budú v prípade pitného režimu podľa vlastného výberu výhercu doručené
zamestnancami organizátora súťaže osobne na miesto určenia v rámci Slovenskej republiky.
Adresy k doručeniu výhry mimo územia SR budú považované za neplatné.
Vylúčení zo súťaže sú všetci zamestnanci a rodinní príslušníci Organizátora súťaže.
V prípade zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude výhra odovzdaná.

Informácia o daniach

Ak cena jednotlivej výhry prekročí sumu 350 €, podlieha podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky zdaneniu.

8.

Práva a povinnosti Organizátora

8.1 Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a

zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek
zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu trvania
súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní.
8.2 Výhry, ktoré z dôvodov ležiacich mimo Organizátora nie je možné doručiť výhercovi prepadajú
v prospech Organizátora (napr. ak kontaktovanie výhercu nebude úspešné alebo ak nebude

možné výhru doručiť na oznámenú adresu). Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie,
zničenie alebo nedoručenie výhry po jej zverení na doručenie tretej osobe.
8.3 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom v súvislosti s realizáciou a
využívaním výhier.
8.4 Výhry neprevzaté do 60 dní prepadajú v prospech Organizátora.
9.

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži jej účastník vyslovuje súhlas s GDPR predpismi, pravidlami súťaže a zaväzuje sa
pravidlá dodržovať. Ďalej berie na vedomie a udeľuje súhlas s tým, aby Organizátor použil jeho
poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo) na účely priameho
marketingu na dobu neurčitú, a to vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom
elektronických prostriedkov podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je
dobrovoľné. Súťažiaci má právo tento svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla
Organizátora, a ďalej má právo podľa príslušných právnych predpisov (napr. podľa ust. § 20 zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najmä právo k prístupu k
údajom, ktoré sa ho týkajú a právo na ich opravu, likvidáciu, ako i právo na ospravedlnenie, peňažné
zadosťučinenie alebo peňažitú náhradu, ak bolo konaním Organizátora porušené právo účastníka
súťaže na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena). Odvolanie
súhlasu je účinné okamihom doručenia.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ (Organizátor spotrebiteľskej súťaže) ďalej osobné údaje na účel priameho
marketingu nesmie spracúvať.
Organizátorovi a pred ukončením súťaže je jeho následkom vylúčenie zo súťaže vrátane straty
nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené pred jej odoslaním.
Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12
zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne ich meno, priezvisko a
mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora v
súvislosti s touto súťažou a s poskytovaným i službami s tým, že môžu byť prevádzkované a
zverejnené vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to po
dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.
10.

Všeobecné ustanovenia

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty prostredníctvom inej
kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej
právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
V Bratislave dňa 24.8.2022
...........................................
Ing. Ľuboš Rek
Generálny riaditeľ

