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ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 

„ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – CELÝ TRH“ 

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel marketingovej súťaže 

„VYHRAJ KAŽDÝ TÝŽDEŇ ÚŽASNÉ CENY“ 

(ďalej len „súťaž“). 

 

 

Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá vo vzťahu k spotrebiteľom. 

Štatút môže byť zmenený formou písomných dodatkov, zmeny sú prípustné len za písomného súhlasu 

usporiadateľa a organizátora súťaže. 

 

Usporiadateľom súťaže je v ČR: spoločnosť MASPEX Czech s.r.o. 

so sídlom: Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00 

zapísaná v obchodnom registri – Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 

63795 

IČ: 25716379, DIČ: CZ 25716379 

 

         v SR: spoločnosť Maspex Slovakia Trade s. r. o. 

so sídlom: Slovnaftská 102, Bratislava 821 07 

zapísaná v obchodnom registri – Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka 61617/B 

IČ: 45296138, DIČ: SK 2022922869 

(ďalej len „usporiadateľ“). 

 

Organizátorom súťaže je:  spoločnosť Noe’s, s.r.o. 

so sídlom: Mezi vodami 1895/17, Modřany, 143 00 Praha 4 

zapísaná v obchodnom registri – Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 

62133 

IČ: 25697749, DIČ: CZ25697749 

(ďalej len „organizátor “). 

 

I. Termín a miesto konania súťaže 

 

1. Súťaž prebieha v termíne od 4. 4. 2022 00:00:00 hod do 26. 6. 2022 23:59:59 hod vrátane 

(ďalej len „doba konania súťaže“) na celom území Českej a Slovenskej republiky, kde sa 

predávajú výrobky „KUBÍK WATERRR 0,5 l, Kubík Play! 0,4 l, Kubík 100 % 0,3 l“, teda v 

obchodných predajniach a tiež online (ďalej len „miesto konania súťaže“). 

2. Súťaž je v dobe svojho konania rozdelená na účel losovania výhier do 12 (dvanástich) 

samostatných súťažných období: 

 

1. súťažné obdobie 04. 04. 2022 - 10. 04. 2022 

2. súťažné obdobie 11. 04. 2022 - 17. 04. 2022  

3. súťažné obdobie 18. 04. 2022 - 24. 04. 2022 

4. súťažné obdobie 25. 04. 2022 - 01. 05. 2022 

5. súťažné obdobie 02. 05. 2022 - 08. 05. 2022 

6. súťažné obdobie 09. 05. 2022 - 15. 05. 2022 

7. súťažné obdobie 16. 05. 2022 - 22. 05. 2022 

8. súťažné obdobie 23. 05. 2022 - 29. 05. 2022 

9. súťažné obdobie 30. 05. 2022 - 05. 06. 2022 

10. súťažné obdobie 06. 06. 2022 - 12. 06. 2022 

11. súťažné obdobie 13. 06. 2022 - 19. 06. 2022 

12. súťažné obdobie 20. 06. 2022 - 26. 06. 2022 
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II. Súťažné výrobky 

 

Súťaž sa vzťahuje na konkrétne výrobky usporiadateľa (ďalej len „súťažný výrobok“), ktoré sú uvedené 

nižšie: 

 

České portfólio výrobkov 

Kubík Waterrr CITRON 0,5L PET 

Kubík Waterrr HRUŠKA 0,5L PET 

Kubík Waterrr JABLKO 0,5L PET 

Kubík Waterrr JAHODA 0,5L PET 

Kubík Waterrr MALINA 0,5L PET 

Kubík Waterrr VIŠEŇ 0,5L PET 

  

Kubík Play jablko-JAHODA 0,4L PET 

Kubík Play jablko-MELOUN 0,4L PET 

Kubík Play mrkev-ČERVENÝ POMERANČ 0,4L PET 

Kubík Play mrkev-MALINA 0,4L PET 

Kubík Play mango 0,4l PET  

 

Kubík 100% JABLKO 0,3L PET 

Kubík 100% MULTIVITAMIN 0,3L PET 

  

Slovenské portfólio výrobkov 

Kubík Waterrr CITRÓN 0,5l PET 

Kubík Waterrr HRUŠKA 0,5l PET 

Kubík Waterrr JABLKO 0,5l PET 

Kubík Waterrr JAHODA 0,5l PET 

Kubík Waterrr MALINA 0,5l PET 

  

Kubík Play jablko-JAHODA 0,4l PET 

Kubík Play mrkva-ČERVENÝ POMARANČ 0,4l PET 

Kubík Play jablko-MELÓN 0,4l PET 

Kubík Play mrkva-MALINA 0,4l PET 

Kubík Play mango 0,4l PET  

 

Kubík 100 % JABLKO 0,3l PET 

Kubík 100 % MULTIVITAMÍN 0,3l PET 

 

Zoznam súťažných výrobkov je tiež zverejnený na súťažnom webe www.kubikpomaha.eu (ďalej len 

„súťažný web“). Do súťaže sa súťažiaci môže zapojiť so súťažným výrobkom so súťažnou etiketou, ale 

aj so súťažným výrobkom bez súťažnej etikety. 

 

III. Kto sa môže zúčastniť súťaže 

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (spotrebiteľ) s trvalým pobytom na území 

Českej republiky alebo Slovenskej republiky a s doručovacou adresou v Českej republike alebo 

Slovenskej republike s nasledujúcou výnimkou (ďalej len „súťažiaci“): 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k spoločnosti 

usporiadateľa, organizátora alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v 

priamej línií alebo osoby im blízke podľa Občianskeho zákonníku v platnom znení. V prípade 

nákupu na účet fyzickej osoby, ktorá koná ako zákonný zástupca osoby, ktorá sa chce do súťaže 

zapojiť a je v prípade súťažiacich z ČR mladšia ako 15 rokov a v prípade súťažiacich zo SR 

mladšia ako 16 rokov, je možné sa do súťaže zapojiť len s výslovným súhlasom tohto zákonného 

zástupcu, a tento musí byť preukázateľný po celú dobu súťaže až do okamžiku prevzatia výhry. 

http://www.kubikpomaha.eu/
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2. Osoby nesplňujúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže 

nebudú do súťaže zaradené. Aj keď napriek tomu taká osoba splní niektoré podmienky pre 

získanie výhry, napr.. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom 

a nemá nárok na výhru. Výhra v takomto prípade prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je 

oprávnený ju udeliť ďalšiemu náhodne vylosovanému výhercovi ako náhradníkovi, popr. ju 

použiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ 

alebo organizátor zistí či bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo 

nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému 

účastníkovi k získaniu výhry. 

 

IV. Ako sa zapojiť do súťaže 

 

1. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že:  

 

a) V dobe a mieste konania súťaže zakúpi aspoň dva (2) akékoľvek súťažné výrobky a 

uschová si doklad z registračnej pokladne (bloček)/faktúru, ktorá bude preukazovať 

nákup podľa tohto bodu IV. a ktorú bude mať k dispozícii pre preukázanie nároku na 

výhru a súčasne 

b) v dobe konania súťaže navštívi súťažný web www.kubikpomaha.eu, kde vyplní 

registračný formulár (ďalej len „súťažný formulár“) tak, že úplne a pravdivo uvedie 

svoje:  

i. meno a priezvisko; 

ii. platnú e-mailovú adresu a telefónne číslo a súčasne 

iii. vyplní miesto nákupu – mesto; 

iv. vyberie z ponuky miesto nákupu – predajňa 

v. vyberie typ dokladu (doklad s FIK/OKP kódom alebo číslo bločku/faktúry) a: 

● vyplní číslo bločku (posledných 8 znakov FIK kódu/OKP kódu) 

● v prípade bločku bez prítomnosti FIK/OKP kódu súťažiaci vyplní UNIKÁTNE 

ČÍSLO bločku (tento spôsob je možný len, ak bloček nie je v režime FIK/OKP) 

● v prípade nákupu on-line vyplní číslo riadneho daňového dokladu/faktúry, ktoré 

bude preukazovať dokončený súťažný nákup (vytvorenie len objednávky nie je 

pre súťaž platné). 

 vi.  nahrá súťažny bloček/faktúru, ktorá sa bude zhodovať s údajmi viď vyššie. 

c) Zároveň pred odoslaním súťažného formulára súťažiaci potvrdí: 

 

i. súhlas s pravidlami tejto súťaže; 

ii. súhlas so spracovaním osobných údajov a 

iii. súhlas zákonného zástupcu (v prípade súťažiacich z ČR mladších ako 15 rokov alebo 

súťažiacich zo SR mladších ako 16 rokov); 

 

a takto vyplnený súťažný formulár odošle usporiadateľovi súťaže. 

 

2. Registrácia je možná kedykoľvek v období konania súťaže prostredníctvom súťažného 

formulára umiestneného na súťažnom webe. Registrácia s uvedením nezreteľných, 

nekompletných a / alebo nesprávnych údajov nebude zaradená do súťaže. Taktiež registrácie 

zaslané v inom ako vyššie uvedenom tvare alebo doručené v inom termíne ako v dobe konania 

súťaže nemôžu byť do súťaže platne zaradené. 

3. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže viackrát, s tým, že jeden doklad z registračnej pokladne/ 

jednu faktúru, ktorá bude splňovať podmienku nákupu aspoň 2 súťažných výrobkov Kubík v 

mieste a v dobe konania súťaže, môže zaregistrovať do súťaže len jedenkrát. V prípade 

opakovanej účasti v súťaži o výhru súťažiaci musí opakovane vyplniť celú registráciu s novým 

dokladom. Súťažiaci je povinný si uschovať všetky súťažné doklady z registračnej 

pokladne/faktúry, s ktorými sa zúčastnil súťaže. 

http://www.kubikpomaha.eu/
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V. Výhry v súťaži a overenie nároku na výhru 

 

1. Do súťaže sú pre každé žrebovanie, ktoré prebehnú celkom 12krát, zaradené nižšie uvedené 

výhry (celkom 840 výhier). Do každého žrebovania budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa 

zapojili (zaregistrovali) do súťaže v danom súťažnom období. Každé žrebovanie prebehne 

nasledujúci pracovný deň po ukončení daného súťažného obdobia. 

2. Výhry v súťaži sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku. 
3. Výherca dostane výhru na základe zaslania čitateľného scanu/fotografie dokladu z registračnej 

pokladne/faktúry na e-mailovú adresu, ktorou ho bude organizátor informovať o výhre. Zaslaný 

doklad bude musieť korešpondovať s ním zadanými informáciami na webovej stránke 

www.kubikpomaha.eu a bude preukazovať nákup aspoň 2 súťažných výrobkov KUBÍK 

zakúpených v mieste a v dobe konania súťaže. 

4. Výhry v súťaži sú: 

 

a) Hlavná výhra: 12x darčekový voucher na nákup ľubovoľného pobytu z ponuky „Kúzelné 

miesta“ od Amazing places v hodnote 10.000 Kč / resp. 400 € (pozn. iba informačný prepočet, 

voucher bude vystavený v českých korunách). Organizátor vyžrebuje po skončení každého 

súťažného obdobia 1 výhercu darčekového voucheru, ktorý výherca uplatní na webovej stránke 

www.amazingplaces.cz. Bližšie informácie ohľadom využitia a platnosti voucheru budú zaslané 

e-mailom. 

b) Vedľajšia výhra: 168x darčekový voucher/karta na nákup ľubovoľného tovaru z predajne 

Decathlon v hodnote 500 Kč / resp. 20 €. Organizátor vyžrebuje po skončení každého 

súťažného obdobia 14 výhercov darčekového voucheru/karty, ktorú výherca uplatní v predajnej 

sieti Decathlon (voucher/kartu bude možné uplatniť v kamennej predajni alebo online na 

webovej stránke www.decathlon.cz). Bližšie informácie o využití a platnosti voucheru budú 

zaslané e-mailom. 

c) Vedľajšia výhra: 120x BATOH + LUNCH BOX od Kubíka. Organizátor vyžrebuje po 

skončení každého súťažného obdobia 10 výhercov. 

d) Vedľajšia výhra: 240x SŤAHOVACÍ VAK + LUNCH BOX + ŠILTOVKA od Kubíka. 

Organizátor vyžrebuje po skončení každého súťažného obdobia 20 výhercov. 

e) Vedľajšia výhra: 300x KERAMICKÝ HRNČEK od Kubíka. Organizátor vyžrebuje po 

skončení každého súťažného obdobia 25 výhercov keramického hrnčeka. 

 

VI. Určenie výhercov 

 

1. Na určenie výhercov všetkých výhier bude použitý softvérový žrebovač, ktorý vyberie výhercu 

náhodným výberom zo zodpovedajúcej databázy súťažiacich vždy nasledujúci pracovný deň po 

skončení príslušného súťažného obdobia. 

2. V prípade neplatnej registrácie bude dodatočným žrebovaním vybraný náhradný výherca. 

Organizátor si vyhradzuje právo na overenie pravdivosti údajov a konečné posúdenie splnenia 

pravidiel a platnosti každej registrácie. 

 

VII. Oznámenie a čerpanie výhier 

 

1. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli 

pri registrácii do súťaže, a to do troch (3) pracovných dní od skončenia daného súťažného 

obdobia (ďalej len „výherná správa“). V tejto správe bude súťažiaci vyzvaný k zaslaniu 

kontaktných údajov, prípadne korešpondenčnej adresy na zaslanie výhry. Výherca je povinný 

poskytnúť potrebnú súčinnosť pri doručovaní výhry. 

2. Pre čerpanie výhry je výherca povinný potvrdiť účasť v súťaži a na požiadanie organizátora 

predložiť originál súťažného bločku/faktúry preukazujúcej súťažný nákup, a to v lehote 2 

pracovných dní od zaslania výhernej správy. 

http://www.kubikpomaha.eu/
http://www.amazingplaces.cz/
http://www.decathlon.cz/
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3. Organizátor je oprávnený po výhercovi (súťažiacom) požadovať predloženie originálnych 

dokladov ku každej súťažnej registrácii súťažiaceho (všetkých originálov súťažných 

bločkov/faktúr) v prípade, že sa výherca (súťažiaci) v súťaži registroval opakovane. 

4. V prípadoch, keď výherca nebude v stanovenej lehote reagovať na e-mail (výhernú správu) 

organizátora s oznámením o výhre alebo bude v priebehu overovania nároku na výhru zistené, 

že výherca nedodržal alebo porušil pravidlá súťaže či nesplnil niektorú z podmienok na udelenie 

výhry, nevzniká mu nárok na výhru a bude zo súťaže vyradený bez nároku na výhru. V takom 

prípade výhra bude udelená náhradníkovi, ktorý bude vyžrebovaný rovnakým spôsobom a na 

základe rovnakých kritérií. 

5. Ak bude zistené, že výherca nedodržal alebo porušil pravidlá súťaže, budú vyradené všetky jeho 

registrácie. 

6. Hlavná výhra (voucher Amazing places) a vedľajšia výhra (voucher Decathlon – v prípade 

výhercu z ČR) budú odoslané na e-mailovú adresu použitú pri registrácii, a to do 14 dní od 

skončenia daného súťažného obdobia. Ostatné vedľajšie výhry (voucher Decathlon - v prípade 

výhercu zo SR a výhry od Kubíka) budú odoslané prostredníctvom poštovej služby / kuriérskej 

služby na poštovú adresu jedenkrát (1) mesačne, a to vždy po ukončení 4 súťažných období a 

po overení všetkých ich výhercov. 

7. Výhercovia budú po skončení každého súťažného obdobia a po overení nároku na výhru 

zverejnení na webovej stránke súťaže www.kubikpomaha.eu vo formáte meno, prvé písmeno 

priezviska výhercu a mesto (podľa údajov vyplnených v súťažnej registrácii a na základe 

informácií od výhercu), s čím zapojením sa do súťaže súťažiaci výslovne súhlasí. Zoznam 

výhercov bude zverejnený na webovej stránke súťaže po dobu maximálne 30 dní od ukončenia 

súťaže. Ukončením súťaže je uplynutie posledného dňa termínu konania súťaže. 

8. Organizátor, ani usporiadateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za doručenie súťažných 

zásielok, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. 

9. Súťažiaci je povinný sa riadiť organizačnými pokynmi organizátora súťaže. 

10. Organizátor a usporiadateľ súťaže si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia sporných 

prípadov, najmä o udelení výhry či neudelení výhry, rovnako ako o vyradení ktoréhokoľvek 

účastníka zo súťaže. Také rozhodnutie organizátora a usporiadateľa je konečné a nie je možné 

sa proti nemu odvolať. 

11. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru ako tú, ktorá mu bude vydaná, nemá nárok výhru 

reklamovať (všetky prípadné námietky je nutné uplatniť priamo u dodávateľa výhier), ani 

nárokovať žiadne vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. 

12. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú účasťou v súťaži či užívaním 

výhry. 

13. V prípade slovenského výhercu darčekového poukazu do Amazing places – v zmysle § 9 

odsek 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri 

poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € usporiadateľom súťaže, daň 

z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto 

hodnotu. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (najmä § 10b 

odsek 1 písm. d), nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné 

poistenie. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného 

poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré 

jej poskytne daňový úrad. 

 

VIII. Práva a povinnosti usporiadateľa súťaže 

 

1. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu 

a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry 

nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito 

pravidlami. 

2. Usporiadateľ súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vr. 

doby jej platnosti či súťaž ukončiť, a to v priebehu celého súťažného obdobia. Usporiadateľ ani 

organizátor súťaže nezodpovedajú za nedoručenie oznámenia o výhre. 

http://www.kubikpomaha.eu/
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3. Jediné úplné a záväzné pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a uverejnené na internetovej 

adrese www.kubikpomaha.eu. 

4. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach týkajúcich sa pravidiel súťaže rozhoduje s 

konečnou platnosťou usporiadateľ. 

5. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok k súťaži sa obracajte na organizátora súťaže 

prostredníctvom e-mailu soutez@noes.cz. 

 

IX. Spracovanie osobných údajov 

 

1. V nadväznosti na platnú legislatívu v oblasti spracovania osobných údajov na národnej úrovni 

a na európskej úrovni s priamou účinnosťou v Českej a Slovenskej republike Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súťažiaci súhlasí so spracovaním všetkých ním 

poskytnutých údajov usporiadateľovi súťaže (prevádzkovateľ osobných údajov) a 

organizátorovi súťaže (spracovateľ osobných údajov) za účelom realizácie a vyhodnotenia 

súťaže, za účelom zverejnenia výhercov súťaže a pre potreby archivácie, počas nevyhnutne 

nutného času alebo do odvolania súhlasu. Za dobrovoľné poskytnutie súhlasu pre vyššie 

uvedené účely sa považuje udelenie súhlasu pri vyplnení formulára na webovej stránke 

www.kubikpomaha.eu podľa bodu IV. týchto pravidiel. 

2. Ak je v pravidlách súťaže uvedené, že výherci budú zverejnení na webových stránkach a v iných 

verejných prostriedkoch v rozsahu údajov pre tento účel poskytnutých, je súhlas spotrebiteľa s 

takým zverejnením podmienkou účasti v súťaži. Súhlas sa udeľuje po dobu zverejnenia 

výhercov súťaže a je poskytnutý zapojením sa do súťaže.  

3. Súťažiaci má právo svoj súhlas bezplatne odvolať, a to písomnou formou na email: 

oou@maspex.com, a ďalej má práva najmä podľa čl. 13 až 23 GDPR, tj. hlavne právo prístupu 

k údajom, ktoré sa ho týkajú, právo požadovať ich opravu alebo výmaz. Odvolanie súhlasu so 

spracovaním osobných údajov je účinné okamžikom doručenia usporiadateľovi. Odvolaním 

svojho súhlasu, avšak súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži. 

4. Ak súťažiaci zistí alebo sa bude domnievať, že usporiadateľ vykonáva spracovanie osobných 

údajov v rozpore so zákonom, najmä ak budú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich 

spracovania, môže požiadať usporiadateľa o vysvetlenie a požiadať, aby usporiadateľ odstránil 

takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo 

likvidáciu osobných údajov. Ak bude žiadosť súťažiaceho prijatá ako oprávnená, usporiadateľ 

okamžite odstráni tento vzniknutý stav. Nevyhovie usporiadateľ tejto žiadosti, má súťažiaci 

právo obrátiť sa s podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov v ČR / SR. 

5. Súťažiaci potvrdzuje, že poskytol svoje vlastné osobné údaje, a ďalej, že splňuje podmienky 

účasti v súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže. Prípadné porušenie pravidiel môže mať za 

následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. 

 

 

V Bratislave dňa 3. 4. 2022. 
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