ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYKOLEDUJ SI SLADKÉ VÁNOCE“
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje spotřebitelskou soutěž nazvanou
„VYKOLEDUJ SI SLADKÉ VÁNOCE“ v České republice a Slovenské republice.

I. Pořadatel a organizátor soutěže
1. Pořadatelem soutěže v České republice a na Slovensku je společnost Perfetti Van Melle Czech
Republic, s. r. o.,
se sídlem Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4, IČ: 63666570, spisová značka C 37371, vedená
u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“).
2. Organizaci soutěže v České republice a na Slovensku zajišťuje společnost MAKATO s. r. o.,
Korunní 1961/109, Praha 3 – Vinohrady, IČ: 45802467, DIČ: CZ45802467, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10840, korespondenční adresa:
Revoluční 1003/3, Praha 1, 110 00 (dále jen „Organizátor“).

II. Trvání soutěže
1. Soutěž „VYKOLEDUJ SI SLADKÉ VÁNOCE“ (dále jen „Soutěž“) probíhá v termínu od 13. 11. 2017
do 23. 12. 2017 na území České a Slovenské republiky.
2. Výhry jsou společné pro oba státy. Tato pravidla jsou platná pro všechny účastníky Soutěže.

III. Účast v Soutěži
1. Soutěž je určena pro koncové spotřebitele (dále jen „Soutěžící“), kteří se soutěže účastní
následujícím způsobem a dodržením všech kroků:
Soutěžící natočí na video, jak „hrají“ vánoční koledu na produkt lízátko Chupa Chups – Melody
pops (dále jen „Soutěžní video“).
Soutěžní video Soutěžící nahrají na internet na webový server http://www.youtube.com pod
svým profilem.
Provedou registraci k soutěži prostřednictvím formuláře na stránkách Soutěže
www.chupachups.cz / www.chupachups.sk , kde pravdivě vyplní všechna požadovaná pole a
odešlou formulář , jehož součástí bude i link na Soutěžní video (dále jen „registrační formulář“).
Registraci k soutěži jsou Soutěžící povinni provést v době trvání Soutěže.
2. Soutěžící nahrají video pod svým youtube profilem a odesláním registračního formuláře na
stránce chupachups.cz a nebo chupachups.sk souhlasí s tím, že jejich video takto umístěné bude
po odeslání registračního formuláře a schválení organizátorem prolinkováno a tudíž viditelné a
publikované na hlavní webové soutěžní stránce www.chupachups.cz / www.chupachups.sk .
3. Úkolem soutěže je co nejkreativněji předvést hru vánoční koledy na produkt Chupa Chups Melody Pops.
4. Posouzení kreativity určí porota složená z hudebního skladatele Varhana Orchestroviče Bauera, a
zástupce Pořadatele určeného Pořadatelem soutěže. Posouzena budou pouze videa nahraná

soutěžícím a schválená organizátorem do 23.12. 2017. Výherci budou ze soutěžících vybrání
24.12.2017. Výhru obdrží 4 soutěžící.
5. Výhrou v soutěži je stabilizační zařízení pro natáčení videa DJI – Osmo Mobile - v ceně 9 190 Kč za
kus včetně dph. Výhry jsou celkem 4 (čtyři) kusy a obdrží je 4 nejkreativnější soutěžící, které určí
porota Soutěže.

6. Organizátor Soutěže oznámí výherce 24.12.2017 na webové stránce chupachups.cz a
chupachups.sk. Výhry budou zaslány prostřednictvím České pošty nebo jiným přepravcem a to na
adresu uvedenou Soutěžícím v registračním formuláři. Organizátor ani pořadatel nebere
zodpovědnost za chybně doručenou nebo nedoručenou výhru v případě, že Soutěžící chybně
vypsal svoji adresu nebo jiný údaj uvedený v registračním formuláři Soutěže.
7. Organizátor a Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo, v případě, že pojme podezření z podvodných
praktik nebo porušení dobrých mravů či poškozování některé ze značek Pořadatele, kdykoliv
vyřadit ze Soutěže kteréhokoliv Soutěžícího.
8. Natočení videoobsahu a tedy ani účast na soutěži nezavazuje Soutěžící k nákupu jakéhokoliv
výrobku Chupa Chups. Účast v Soutěži je zdarma a Soutěžícím nevznikají žádné finanční ani jiné
závazky vůči Pořadateli.

9. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České
republiky a nebo Slovenské republiky, které splní pravidla Soutěže. Osoby mladší 18 let se smí
Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
10. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo v obdobném poměru
k Organizátorovi a Pořadateli soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11. Soutěžícím není povoleno se do Soutěže registrovat opakovaně. Za platnou bude považována
pouze první registrace Soutěžícího. Soutěžící s více registracemi může být ze Soutěže
diskvalifikován.
12. Platně vyplněný registrační formulář musí být zaslán v době konání Soutěže.
13. Registrace mimo dobu konání Soutěže nebudou do Soutěže o výhru zařazeny.
14. Výhry ani účast v Soutěži nelze vymáhat právní cestou. Pro výhru v Soutěži není nutný nákup
jakéhokoliv výrobku Chupa Chups ani účast na marketingové akci.
Výhry
1. Osmo Mobile od společnosti DJI v běžné ceně 9 190 Kč s dph. Výher jsou celkem 4 kusy. Každý ze
čtyř výherců obdrží jednu výhru.

Předání výher
2. Výherci všech výher budou o výhře informováni prostřednictvím svého emailu, který zadali
v registračním formuláři.
3. Výhry budou Výhercům odeslány Organizátorem Soutěže na adresu, kterou výherce v době
konání soutěže uvedl v registračním formuláři. Výhry budou Výhercům odeslány do 30 dnů od
vyhlášení výsledků soutěže na webové stránce www.chupachups.cz a www.chupachups.sk .
Nebude-li výhra Výhercem převzata do 30 dnů ode dne pokusu o její doručení, propadá výhra
Pořadateli.

IV. Osobní údaje
1. Soutěžící uděluje svou účastí v Soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), dobrovolný
souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail
Soutěžícího ze strany Pořadatele a Organizátora za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži
a předání výhry v Soutěži a dále v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa pro
další obchodně-marketingové účely Pořadatele a Organizátora a pro zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a dále pro účely dle odst. 2
tohoto článku pravidel Soutěže (dále jen „Údaje“). Soutěžící uděluje dobrovolný souhlas
s poskytnutím svých osobních Údajů v rámci tohoto bodu na dobu 36 měsíců ode dne zahájení
Soutěže. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby uvedené osobní Údaje byly pro účely
prověření jeho platné účasti v Soutěži zpracovávány prostřednictvím Pořadatele nebo
Organizátora v elektronické podobě. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům a
jejich opravu a dále má právo svůj souhlas odvolat formou písemné žádosti zaslané na adresu
sídla Organizátora. Soutěžící je oprávněn požádat Organizátora a/nebo Pořadatele o vysvětlení
a/nebo o odstranění závadného stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či
likvidaci, a další práva uvedená v zákoně o ochraně osobních údajů, pokud se domnívá, že
Organizátor a/nebo Pořadatel provádí zpracování osobních Údajů v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní
Údaje Soutěžících jsou poskytovány dobrovolně a budou po uplynutí 36 měsíců ode dne zahájení
Soutěže ze strany Pořadatele i Organizátora zlikvidovány.
2. Výherci dávají Pořadateli dobrovolný souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu

jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce Pořadatele
www.chupachups.cz a www.chupachups.sk v souvislosti s aktivitami vztaženými k této Soutěži.

V. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž
částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže bez udání důvodu, a to
tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.chupachups.cz a www.chupachups.sk, kde
jsou k dispozici platné a úplné podmínky této Soutěže.
2. Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky účasti Soutěžících v Soutěži. Pořadatel může v
případě
sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.

3. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový
účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval
dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Soutěže, který je z
těchto činností důvodně podezřelý.
4. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Nelze
požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena
Pořadatelem těmito pravidly Soutěže.
5. Námitky ohledně průběhu Soutěže mohou Soutěžící zaslat do 5 dnů ode dne zveřejnění
výherců na soutěžních stránkách prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu
sladkevanoce2017@gmail.com . Námitky budou projednány do 20 pracovních dnů ode dne jejich
přijetí. Soutěžící, který vznesl námitku, bude o rozhodnutí Pořadatele o jeho námitkách
informován telefonicky nebo e-mailem.
6. Pro účely Soutěže zřídil Organizátor e-mailovou adresu sladkevanoce2017@gmail.com pro
možnost bezplatného kontaktování ze strany Soutěžících.
7. Tyto pravidla soutěže jsou platné a účinné od 13. 11. 2017 do 31.12.2017

V Praze dne 30. 10. 2017
Perfetti Van Melle Czech Republic, s. r. o., Pořadatel Soutěže

