Súťažný štatút reklamnej a propagačnej súťaže
„CHUTNÉ LETO S KARIČKOU“
Termín konania súťaže :

od 20.06.2022 00 hodín 01 minúta do 14.8.2022 23 hodín 59 minút vrátane.

Organizátor súťaže :

Syráreň BEL Slovensko, a. s.
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
IČO: 31 651 321
zap. v OR OS KE I, v odd. Sa vo vložke č. 238/V

Technický realizátor:

dotcom.sk, s.r.o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 46 636 706
zap. v OR OS BA I, v odd. Sro vo vložke č. 80980/B

Distribútor výhier:

ppm factum s.r.o.
Lakeside Park, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
IČO: 35 913 614
zap. v OR OS BA I, v odd. Sro vo vložke č. 34237/B

1. ČAS A MIESTO KONANIA
a) Spoločnosť Syráreň BEL Slovensko, a.s., ako organizátor súťaže uvádza reklamnú a propagačnú súťaž
„CHUTNÉ LETO S KARIČKOU“ podľa tohto štatútu ako súčasť reklamnej a propagačnej kampane s cieľom
podporiť záujem spotrebiteľov o potravinárske výrobky obchodnej značky „Karička“.
b) Reklamnej a propagačnej súťaže „CHUTNÉ LETO S KARIČKOU“ (ďalej len súťaž) sa môže zúčastniť fyzická
osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr dňa 20.06.2022
dovŕšila 18 rokov a ktorá splní ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel.
2. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Z účasti v súťaži sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.
Súťaže sa nesmú zúčastniť :
a) zamestnanci organizátora súťaže,
b) podnikatelia spolupracujúci s organizátorom súťaže na príprave, organizovaní a zabezpečení súťaže,
c) zamestnanci, členovia orgánov alebo spoločníci osôb uvedených v písm. a) alebo b) vyššie,
d) osoby blízke osobám uvedeným v písm. a), b) alebo c) podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak nárok tejto osoby (výhercu) na výhru
nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže vylúčená
a predmetná výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí
určenom podľa tohto štatútu.
Súťaže sa zúčastní fyzická osoba podľa bodu 1 b) až 2 tohto štatútu (ďalej len účastník súťaže), ktorá
v termíne konania súťaže odo dňa 20.06.2022 do dňa 14.08.2022 vrátane, splní súčasne všetky podmienky
účasti v súťaži uvedené ďalej v bode 3:

3. PRINCÍP SÚŤAŽE
a) Do súťaže sú zaradené balené výrobky z portfólia značky Karička a to celé portfólio tavených syrov
Karička, tvrdých syrov Karička, syrov na gril Karička typu Halloumi a smotanových nátierok Karička.
b) Ak spotrebiteľ nakúpi jeden z výrobkov, ktorý organizátor súťaže eviduje ako novinku a na stránke
označí nákup takéhoto produktu, do súťaže bude zaradený automaticky 2-krát. Za Novinku sa považuje:
Karička Lacto Mínus okrúhly formát a verzia v črievku, Karička eidam plátky klasik, fit a údené, Karička
zrejúci syr plátky, Karička Ementáler plátky, Karička na vyprážanie a gril, Karička plátky salámové eidam
a gouda, Karička syr na gril typu Halloumi čistý a pikantný, Karička črievko s čili, Karička so smotanou
MAXI 250g, Karička Mix pack 300g, Karička smotanová nátierka čistá, s cesnakom a cibuľkou
a s pažítkou 120g.
c) Karička multipackové balenia (Karička črievko 100g x 2+1 zadarmo, Karička črievko 100g x 3 Rodinné
balenie a Karička MIX pack 3x 100g) sú považované za 3 výrobky.
d) Karička Duopack 280g je považovaný za 1 výrobok.
e) Za dôkaz o zakúpení sa považuje pokladničný blok, ktorý preukazuje zakúpenie minimálne troch
kusov výrobkov uvedených v bode 3 a) a b).
f) Do súťaže sa súťažiaci zapojí tak, že si zakúpi v ktorejkoľvek obchodnej sieti minimálne 3 produkty
Karička uvedené v bode 3 a) a b). Počet výrobkov nie je limitovaný, je stanovený len minimálny počet
zakúpených produktov.
g) Na internetovej stránke www.karicka.sk zadá súťažiaci: 6 číslic kódu DKP/KP, dátum a čas nákupu,
meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a adresu dodania výhry (mesto, ulica, popisné číslo a PSČ).
Následne potom bude zaradený do žrebovania.
h) DKP alebo KP kód je kód pokladne a obsahuje ho každý daňový doklad z pokladne. Obsahuje len číslice.
i) Jedinečný kód stanovený pre túto súťaž sa skladá z posledných 6 číslic kódu DKP/KP (daňový kód
elektronickej registračnej pokladne), dátumu a času kedy bol daný nákup uskutočnený.
Príklad jedinečného kódu, ktorý je vygenerovaný z údajov uvedených od súťažiaceho pri
registrácii: 145002200620221605
Posledných 6 číslic DKP/KP: 221605
Dátum nákupu: 20.06.2022
Čas nákupu: 16:05
j) Každý súťažný pokladničný blok musí spĺňať nasledujúce kritériá:
• musí preukazovať zakúpenie aspoň troch produktov značky Karička zaradených do súťaže, výlučne
organizátorom súťaže ,
• musí preukazovať nákup v období od 20.06. do 14.08.2022.
• musí byť zaregistrovaný na webovej stránke www.karicka.sk najneskôr do 23:59 dňa 14.08.2022.
Rozhodujúci je čas evidovaný technickým realizátorom súťaže.
k) V rámci registrácie bude súťažiaci vyzvaný k pravdivému vyplneniu svojich kontaktných údajov: meno,
priezvisko, adresa dodania výhry ( mesto, ulica, popisné číslo a PSČ), email a telefónne číslo. Tieto údaje
sú povinné a budú slúžiť výlučne na kontaktovanie výhercov a zaslanie výhier.
l) Od súťažiaceho sa vyžaduje, aby potvrdil, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže, že dovŕšil vek 18
rokov, že zakúpil minimálne 3 produkty Karička a aby udelil súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov. Bez splnenia vyššie uvedených podmienok, nebude účastník zaradený do súťaže. Registráciou
súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a že ich akceptuje.
m) Úlohou súťažiaceho je uchovať si pokladničný doklad. V prípade výhry bude súťažiaci elektronickyemailom vyzvaný k predloženiu výherného pokladničného bloku nasledovným spôsobom: Súťažiaci
pošle zo svojej emailovej adresy fotografiu alebo scan pokladničného bloku na sutaz@karicka.sk do 5
dní od oznámenia o výhre.
n) Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát, avšak vždy s novým pokladničným blokom, ktorý bude
preukazovať zakúpenie niektorého z výrobkov Karička zaradených do súťaže.
k) Súťažiaci pri odovzdaní výhry musí preukázať vlastníctvo výherného pokladničného bloku
s výherným jedinečným kódom (DKP, dátum a čas nákupu), inak mu nárok na výhru zaniká.
l) Opakované splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu 1b), 2 a 3 tohto štatútu zo strany jedného

(1) účastníka súťaže a na základe toho jeho opakované zaradenie do súťaže je dovolené a zvyšuje jeho šancu na
výhru v súťaži.
4. VÝHRY
Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí v termíne konania súťaže splnili podmienky účasti v
súťaži podľa bodu 1b), 2 a 3 tohto štatútu. V súťaži sa hrá o nasledovné výhry:
a) 8 účastníci súťaže určení náhodným výberom (žrebovaním) podľa tohto štatútu obdržia (vyhrajú v
súťaži) hlavnú výhru:
Plynový gril Weber Q 3200 v hodnote 679 € s DPH.
Vysporiadanie povinností voči zdravotnej poisťovni aj daň z výhry si výherca zabezpečí sám.
b) 16 účastníkov súťaže určených náhodným výberom (žrebovaním) podľa tohto štatútu obdrží (vyhrá v
súťaži) vedľajšiu výhru:
Elektrický robot ETA Party Chef v hodnote 115 € s DPH
c)

24 účastníkov súťaže určených náhodným výberom (žrebovaním) podľa tohto štatútu obdrží (vyhrá
v súťaži) vedľajšiu výhru:
Sada náradia na grilovanie a zástera Karička v celkovej hodnote 46,50 € s DPH

d)

48 účastníkov súťaže určených náhodným výberom (žrebovaním) podľa tohto štatútu obdrží (vyhrá
v súťaži) vedľajšiu výhru:
Výrobky Karička v celkovej hodnote 50 € s DPH

Podmienky a povinnosti výhercu k platnému odovzdaniu hlavnej a vedľajšej výhry:
• Výherca je povinný uviesť pri svojej registrácii kompletnú adresu dodania výhry, kde mu bude
výhra zaslaná.
• Výherca je povinný si uschovať pokladničný blok, na základe ktorého sa zapojil do súťaže a bol
vyžrebovaný a v prípade potreby predložiť pokladničný blok technickému realizátorovi.
Každý výherca bude podľa tohto štatútu o svojej výhre v tejto súťaži informovaný zo strany technického
realizátora alebo organizátora súťaže prostredníctvom e-mailu/ telefonicky/ sms správou. V neposlednom
rade na internetovej stránke www.karicka.sk v časti výhercovia.
Hlavná výhra a vedľajšie výhry v tejto sútaži bude odovzdaná (doručená) príslušnému výhercovi zo strany
distribútora výhier súťaže prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej zásielky zaslanej na adresu výhercu a na
náklady organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, znehodnotenie zásielky vecnej
výhry počas jej prepravy na adresu doručenia.
Náhradníci:
Technický realizátor zo všetkých dokladov zaregistrovaných v období konania súťaže týždenne vyžrebuje
výhercov a náhradníkov.
Náhradníci – hlavná výhra: 1.
Náhradníci – vedľajšie výhry: 1.
Na určenie výhercov a náhradníkov sa použije žrebovací softvér, ktorý bez zbytočného odkladu týždenne
náhodným výberom vyžrebuje náhradníkov z databázy dokladov zaregistrovaných v danej súťaži.
5. ŽREBOVANIE:
a) Vrámci súťaže každý týžden (celkom 8 týždňov) prebehne žrebovanie a v ňom sa budú žrebovať výhry:
• 1x Plynový gril Weber
• 2x Elektrický gril ETA

b)

c)
d)
e)
f)

• 3x Sada náradia na grilovanie a zástera Karička
• 6x Výrobky Karička
Žrebovanie výhercov aj náhradníkov prebehne prostredníctvom automatizovaného systému
technického realizátora vždy v pondelok, a to 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8. a 15.8.2022
a pošle zoznam výhercov a náhradníkov organizátorovi v daný deň a vždy nasledujúci deň ich aj
uverejní na www.karicka.sk v časti výhercovia súťaž/žrebovanie.
Výhercovia budú uverejnení na stránke www.karicka.sk každý týžden.
Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr do 30.9.2022.
Každý účastník súťaže, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži podľa bodu 1 b), 2 a 3 tohto štatútu,
môže vyhrať v žrebovaní podľa tohto štatútu len raz.
V prípade, ak nebude dostatočný počet platne zaregistrovaných súťažiacich, neodovzdané výhry
prepadávajú v prospech organizátora súťaže.

6. ODOVZDANIE VÝHRY:
a) Výhercovia všetkých výhier budú informovaní o vzniku nároku na výhru v súťažnom rozhraní na
www.karicka.sk v časti výhercovia súťaž/žrebovanie.

7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) Ak účastník súťaže nesplní riadne, včas a súčasne všetky podmienky účasti v súťaži a riadne a včas
všetky podmienky na odovzdanie výhry podľa tohto štatútu, nemá nárok na odovzdanie výhry a bude
z účasti v súťaži vylúčený.
b) Tento štatút je prístupný spotrebiteľskej verejnosti na internetovej stránke www.karicka.sk alebo na
vyžiadanie. Informácie o výhercoch v tejto súťaži (v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska – len
mesto) budú zverejnené na uvedenej internetovej stránke za dodržania uvedených podmienok.
c) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento štatút
a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté a to predovšetkým, nie však výlučne, termín konania súťaže, t.j.
začiatok a koniec súťaže. Všetky zmeny štatútu podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní
a sprístupní verejnosti.
d) Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov
účastníkov súťaže a to v plnom rozsahu.
e) Ustanovenia tohto štatútu, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov
súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
f) Organizátor nebude zodpovedať za prípadné odvody na zdravotné poistenie súťažiacich.
g) V prípade, že si výherca výhru neprevezme, nárok výhercu na cenu zaniká a cena prepadá v prospech
Organizátora. Výherca nemá v takom prípade voči Organizátorovi žiadny nárok na akúkoľvek náhradu
či kompenzáciu ceny.
h) Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
i) Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú
v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
j) Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci bezplatný súhlas so spracúvaním údajov v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mail spoločnosti SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s., Lastomírska 1,
071 01 Michalovce, IČO: 31 651 321, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Košice I., oddiel Sa, vložka 238/V ako prevádzkovateľovi, a s ich prípadným spracúvaním
prostredníctvom sprostredkovateľa, na účely realizácie súťaže a odovzdania výhier - tento súhlas je
udelený na dobu konania súťaže a odovzdávanie výhier. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú
k dispozícií na https://bel-slovakia.sk/pravidla-ochrany-osobnich-udaju-zakazniku/ . Podľa zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ďalej tiež prevádzkovateľ týmto informuje účastníka súťaže
o tom, že spracúvanie osobných údajov bude vykonávané v priestoroch prevádzkovateľa
automatizovane prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky. Osobné údaje budú sprístupnené
aj príslušným zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí takéto údaje potrebujú k svojej práci. Účastník

súťaže má podľa zákona č. 122/2013 Z.z. ďalej právo, ak zistí alebo sa bude domnievať, že
prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v rozpore s týmto zákonom (i) požiadať o
vysvetlenie, (ii) požadovať, aby odstránil takto vzniknutý stav (najmä blokovaním, prevedením opravy,
doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Ak bude žiadosť uznaná za oprávnenú, má
prevádzkovateľ povinnosť bezodkladne odstrániť chybný stav. Ak požiada účastník súťaže (subjekt
údajov) v rámci svojho práva na prístup k osobným údajom o informáciu o spracúvaní svojich osobných
údajov, je prevádzkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať s tým, že má
právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu materiálne náklady
spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácií dotknutej
osobe. Poskytnutie osobných údajov sa uskutočňuje dobrovoľne a účastník súťaže môže svoj súhlas s
ich spracúvaním bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať. Všetky doručené emaily
budú uchované po dobu 2 mesiacov po skončení súťaže a výherné emaily po dobu 1 roka po skončení
súťaže. Po týchto termínoch budú všetky emaily vymazané. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu
osobných údajov SR.

V Bratislava, dňa 23. 05. 2022 Organizátor: Syráreň Bel Slovensko, a.s. , Lastomírska 1, 071 01 Michalovce

