Štatút súťaže:
„SÚŤAŽ s džemíkmi Mojko“ (ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)
1.
Organizátor Súťaže
Obchodné meno: RISO–R, s.r.o.
Sídlo: Košická cesta 2074, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 36640158
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10680/S (ďalej
len „RISO-R“ alebo „Organizátor“)
2.
Trvanie Súťaže
RISO-R uvádza reklamnú a propagačnú súťaž: „SÚŤAŽ s džemíkmi Mojko“ s cieľom osloviť potenciálnych klientov s produktovou ponukou džemíkov Mojko.
Súťaž prebieha od 01.10. 2018 do 15. 12. 2018 (vrátane) (ďalej len „Trvanie Súťaže“).
3.
Účastníci Súťaže
Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území
Slovenskej republiky.
4.
Podmienky Súťaže
Účastník súťaže zašle na adresu organizátora súťaže minimálne 2 ks horných častí papierových
obalov z ktorejkoľvek príchute džemíku Mojko. Na zadnú stranu každého obalu napíše svoje meno,
adresu a telefónne číslo. Dva obaly, ktoré musia byť v jednej zásielke sa počítajú ako jeden hlas.
V prípade, že účastník súťaže zašle napríklad ďalšie tri obaly, bude sa každý jeden obal počítať ako
jeden hlas, čiže: prvé dva obaly = 1 hlas, ďalšie 3 obaly = 3 hlasy. Spolu teda 4 hlasy.
5.
Výhra
Počas Trvania Súťaže budú Účastníci Súťaže po tom, ako zašlú organizátorovi časti obalov v zmysle
predchádzajúceho bodu, zaradení do žrebovania. Vyžrebovaných Účastníkov Súťaže organizátor
Súťaže kontaktuje telefonicky prípadne formou SMS, pričom im oznámi výhru v Súťaži.
Výhrou sú vecné ceny, uvedené v prílohe tohto Štatútu. (ďalej len „Výhra“). Účastník Súťaže má nárok
na Výhru jedenkrát, nie opakovane, a to aj v prípade, ak zaslal organizátorovi viacero horných častí
obalov. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej
kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že na Výhru nie je právny nárok a nie je možné ju
súdne vymáhať.
Výhra bude Účastníkovi Súťaže zaslaná poštou do 30 pracovných dní od splnenia Podmienok Súťaže.
6.
Pravidlá žrebovania
Organizátor Súťaže žrebuje spomedzi všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí zaslali vrchné časti obalov
džemíku Mojko v zmysle predchádzajúcich bodov Štatútu. Počas Trvania Súťaže bude spomedzi
Účastníkov Súťaže vyžrebovaných celkovo 48 výhercov, ktorí získajú Výhru. Žrebovanie je neverejné a
bude sa realizovať na základe náhodného výberu. Pokiaľ vyžrebovaný Účastník nereaguje na telefonický hovor pripadne SMS do 3 pracovných dní, stráca akýkoľvek nárok na cenu, Organizátor Súťaže si
vyhradzuje vyžrebovať iného Účastníka.
Žrebovanie prebehne vo štvrtok 21. 12. 2018. V tomto termíne bude vyžrebovaných spolu 48 výhercov spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí splnili všetky Podmienky Súťaže.
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7.
Vyhlasovanie a zverejňovanie výhercov
Mená výhercov budú zverejnené aj na webovej stránke www.mojkovia.sk najneskôr do dvoch pracovných dní po tom, ako budú výhercovia telefonicky kontaktovaní. Výherca bude zverejnený vo
formáte: meno, prvé písmeno priezviska a mesto.
8.
Vylúčenie zo Súťaže
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do
Súťaže, sa neprihliada.
Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Organizátorom Súťaže. Ak sa preukáže,
že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca štatút Účastníka Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj Účastníka Súťaže, u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti
so Súťažou dopustil podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/
alebo splnil Podmienky Súťaže podvodným konaním.
9.
Záverečné ustanovenia
Vecné výhry majú v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). V zmysle § 9 ods.
2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je cena alebo výhra neprevyšujúca 350,- EUR (slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. Účastníkovi Súťaže v súvislosti s prevzatím tejto Výhry nevyplývajú
žiadne zákonné povinnosti.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje
Organizátorovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných
údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).
Účastník Súťaže ako dotknutá osoba udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
účasti na súťaži a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú
pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia
obdobia Trvania Súťaže.
Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak bude vyžrebovaný ako výherca podľa
článku 6 tohto Štatútu, bude telefonicky kontaktovaný organizátorom. Svojou účasťou v Súťaži
Účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva ako dotknutej osoby podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej
žiadosti doručenej Organizátorovi. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu
sa končí účasť Účastníka Súťaže v Súťaži.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a
sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu.
Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti
s jeho účasťou v Súťaži.
Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu
s propagačnými materiálmi tykajúcimi sa Súťaže, pripadne iných nejasností sa budú aplikovať
príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným
výklad Organizátora Súťaže.
Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.mojkovia.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je
01. 10. 2018.
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PRÍLOHA: Výhra
1 x Rodinný pobyt na 2 noci v hoteli AquaCity Poprad
Vďaka hlavnej výhre spoznáte nádherný vodný svet Aquacity Poprad! Celá rodina sa môže tešiť na 2
noci v hoteli AquaCity a na atrakcie, ktoré aquapark ponúka. Bude si môcť užiť vonkajšie termálne bazény, celoročné tobogány, kryté relaxačné bazény Blue Sapphire s Laser show, kryté termálne bazény
Blue Diamond s nápojovými barmi, vnútorný detský svet Treasure Island – Ostrov pokladov, 50m
plavecký bazén, parnú saunu, Mayskú pyramídu a počas letnej sezóny aj vonkajší detský bazén.
www.aquacity.sk
3x FAMILY PACKET – celodenný vstup do Aquaparku pre rodiny s deťmi do 15 rokov.
Užite si krásne chvíle s celou rodinou v Aquacity Poprad! Táto výhra vám zaručí vstup do všetkých
vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku. K dispozícii vám budú vonkajšie termálne bazény,
celoročné tobogány, kryté relaxačné bazény Blue Sapphire s Laser show, kryté termálne bazény Blue
Diamond s nápojovými barmi, vnútorný detský svet Treasure Island – Ostrov pokladov, 50m plavecký
bazén, parná sauna, Mayská pyramída a počas letnej sezóny aj vonkajší detský bazén.
www.aquacity.sk
3 x Štýlové drevené detské odrážadlo
Dovoľte svojmu dieťaťu, aby rozvíjalo svoju motoriku. Pomôže mu k tomu aj toto úžasné drevené
odrážadlo. Sedlo je nastaviteľné, takže sa ľahko prispôsobí detičkám rôznych výšok. Kolesá sú vyrobené z peny EVA, sedlo je mäkké a pohodlné. Nosnosť odrážadla je až 30kg.
https://www.lovel.sk/product/sk/stylove-drevene-detske-odrazadlo
3x Detský stan teepee Dots - Grey/Pink
Úžasný detský stan, ktorý sa hodí do každej izbičky. Je skvelou skrýšou pre deti, ktoré milujú dobrodružstvá. Deti sa v ňom môžu hrať, oddychovať alebo tráviť pokojné chvíľky. Vstup do stanu je
zdobený. Je ľahký a je jednoduché premiestniť ho kamkoľvek budete chcieť. Stan je vhodný pre 2-3
detičky.
https://www.lovel.sk/product/sk/detsky-stan-teepee-dots-grey-pink-2
10x RAŤAPÍŠKA
Meninová oslava s ríbezľovou vôňou
Knižky zo série Raťapíška predstavujú príbehy o malej myške, ktorá na pozadí kamarátskeho príbehu
ukazuje deťom pôvod vecí, ktoré poznajú a bežne ich jedia. Deti sa nenásilnou a nevtieravou formou
naučia, ako sa vyrábajú rôzne pochúťky pre maškrtné jazýčky a obohatia svoju slovnú zásobu o nové,
zaujímavé slovíčka. Atmosféru príbehov dotvárajú nápadité a milé ilustrácie známeho slovenského
ilustrátora Ľuboslava Paľa.
Spisovateľka: Alexandra Cvečková
2 x Suchý bazén pre deti okrúhly 90x30 cm + 200 guličiek
Svetový bestseller konečne aj na Slovensku. Hra v bazéne u detí rozvíja zmyslové vnímanie, zručnosť
a koordináciu pohybov. Bazén Misioo s guličkami si zamilujú malé aj veľké detičky. Je pevný, ale pohodlný, štýlový a praktický. Táto výhra skrášli interiér každej detskej izbičky.
https://www.lovel.sk/product/sk/suchy-bazen-pre-deti-okruhly-90x30-cm-200-guliciek-7
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2 x Dizajnová detská hra - Človeče nehnevaj sa
Kto by nepoznal legendárnu hru, na ktorej vyrastali celé generácie detí a zdá sa, že budú aj ďalšie?
Človeče nehnevaj sa je skvelou hrou pre celú rodinu. Zabavia sa malí aj veľkí, deti aj starí rodičia. Navyše s figúrkami v podobe zvieratiek je to ešte zábavnejšie ako doteraz!
https://www.lovel.sk/product/sk/dizajnova-detska-hra-clovece-nehnevaj-sa/
2 x Detský sivý bubon
Drevený bubon môže byť prvým nástrojom vášho dieťaťa! Populárny nástroj v podobe hračky môže
v prvých rokoch života prebudiť záujem dieťaťa o hudbu. Bubon je určený deťom od troch rokov, pre
chlapcov aj pre dievčatá.
https://www.lovel.sk/product/sk/detsky-sivy-bubon
2 x vankúš veľryba - blue
Vankúšik veľryba je skvelou dekoráciou do detskej izbičky. Zútulní každý kútik, v ktorom sa deti radi
hrávajú. Vankúšik je z veľmi príjemného materiálu, ktorý je bezpečný.
Hodí sa do postieľky, kde deťom spríjemní oddych alebo do hniezd, ktoré sú určené na hranie.
https://www.lovel.sk/product/sk/vankus-velryba-blue
20x balíček 100% ovocných džemíkov Mojko
Džemíky Mojko sú jediné ovocné nátierky na Slovensku určené špeciálne deťom. Nie je v nich cukor,
konzervanty, umelé arómy ani dochucovadlá. Sú vyrobené 100% z ovocia. Džemíky Mojko prináša
spoločnosť RISO, ktorej výrobky poznáte z pultov všetkých kvalitných sietí supermarketov.
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