PRAVIDLA SOUTĚŽE „100 LET HARIBO“
ČESKÁ REPUBLIKA
(„soutěž“)
1.

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
2.
Pořadatelem soutěže je HARIBO CZ s.r.o., se sídlem Brno-Ivanovice, Maříkova
423/50, PSČ 621 00, Česká republika, IČO: 44962819, společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4083 („Pořadatel“).
3.
Organizátorem soutěže je McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.,
INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Praha 2, Riegrovy sady čp. 28, PSČ:
120 00, IČO: 17046041, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 2080 („Organizátor“).

4.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
5.
Soutěž probíhá od 11. 5. 2020 00:00:00 hod. do 19. 7. 2020 23:59:59 hod. („doba
konání soutěže“). Soutěž a výhry v soutěži jsou společné pro Českou republiku i Slovenskou
republiku.
Tato pravidla upravují podmínky té části soutěže, která probíhá na území České republiky
(„místo konání soutěže“). Ta část soutěže, která probíhá na území Slovenské republiky je
upravena samostatnou verzí soutěžních pravidel.
6.
Soutěž je pro účely vyhodnocení rozdělena do 10 jednotlivých samostatně
vyhodnocovaných soutěžních týdnů, s tím, že:
1. Soutěžní týden probíhá od 11. 5. 2020 00:00:00 hod. do 17. 5. 2020 23:59:59 hod.,
2. Soutěžní týden probíhá od 18. 5. 202000:00:00 hod. do 24. 5. 2020 23:59:59 hod.,
3. Soutěžní týden probíhá od 25. 5. 2020 00:00:00 hod. do 31. 5. 2020 23:59:59 hod.,
4. Soutěžní týden probíhá od 1. 6. 2020 00:00:00 hod. do 7. 6. 2020 23:59:59 hod.,
5. Soutěžní týden probíhá od 8. 6. 2020 00:00:00 hod. do 14. 6. 2020 23:59:59 hod.,
6. Soutěžní týden probíhá od 15. 6. 2020 00:00:00 hod. do 21. 6. 2020 23:59:59 hod.,
7. Soutěžní týden probíhá od 22. 6. 2020 00:00:00 hod. do 28. 6. 2020 23:59:59 hod.,
8. Soutěžní týden probíhá od 29. 6. 2020 00:00:00 hod. do 5. 7. 202023:59:59 hod.,
9. Soutěžní týden probíhá od 6. 7. 2020 00:00:00 hod. do 12. 7. 2020 23:59:59 hod.
10. Soutěžní týden probíhá od 13. 7. 2020 00:00:00 hod. do 19. 7. 2020 23:59:59 hod.
(dále „Soutěžní týden“).

7.

ÚČAST V SOUTĚŽI
8.
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, která je spotřebitelem a splní podmínky
stanovené těmito pravidly („soutěžící“). V případě kteréhokoliv soutěžícího mladšího 15 let je
Organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový soutěžící
disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu
s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je
Organizátor oprávněn daného soutěžícího ze soutěže vyloučit; případný nárok takového
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soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.
9.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, a jejich osoby
blízké ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku.
10.
Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito
pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
11.

SOUTĚŽNÍ PRODUKT
12.
Do soutěže je možné se zapojit pouze na základě zakoupení produktů Haribo,
distribuovaných v době konání soutěže v místě konání soutěže Pořadatelem („Soutěžní
produkt“).
13.
Soutěžící může do soutěže přihlásit (viz dále) neomezený počet Soutěžních produktů.
Soutěžící tak může zvýšit své šance na výhru přihlášením co nejvyššího počtu Soutěžních
produktů (viz dále).

14.

PRAVIDLA ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE
15.

Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže:

a) zakoupí od jakéhokoliv prodejce alespoň 1 ks Soutěžního produktu v hodnotě alespoň
79,90 Kč („soutěžní nákup“), za který získá soutěžící od prodejce daňový doklad resp.
účtenku
opravňující
jej
k účasti
v soutěži
(„soutěžní
účtenka“).
Soutěžící je povinen si uschovat soutěžní účtenku o provedeném soutěžním nákupu,
jejíž předložení je podmínkou nejen pro možnost účasti v soutěži, ale i pro uznání
případné výhry.
b) zapojí se do soutěže, a to tak, že v době konání soutěže provede svoji registraci na
internetových stránkách www.vyhrajsharibo.cz („soutěžní stránky“), a vytvoří si tak
svůj soutěžní uživatelský učet. Do zde umístěného registračního formuláře uvede
soutěžící:
a. své jméno a příjmení;
b. své mobilní telefonní číslo;
c. svou e-mailovou adresu;
d. své místo bydliště (obec);
a potvrdí odpovídající souhlas s pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních
údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Klikem na tlačítko „Odeslat“ odešle
Organizátorovi vyplněný registrační formulář (dále jen „registrace“). Touto první
registrací si soutěžící vytvoří svůj osobní uživatelský účet (dále jen „soutěžní účet“)
prostřednictvím nějž se může účastnit soutěže. Identifikátorem konkrétního soutěžního
účtu pak je e-mailová adresa soutěžícího, přičemž je tento soutěžní účet chráněn heslem.
Založení soutěžního účtu bude umožněno pouze těm soutěžícím, kteří provedou registraci
úplným a řádným způsobem (vyplní všechny požadované údaje) v době a místě konání
soutěže. Soutěžící, který nesplní podmínky této soutěže či nevyplní registrační formulář
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dle těchto pravidel, nebude do soutěže zařazen, případně bude ze soutěže vyloučen.
Organizátor soutěže je oprávněn provést výsledné a konečné posouzení splnění
stanovených podmínek registrace a soutěže jednotlivými soutěžícími, stejně tak jako
posouzení dodržování pravidel, a je oprávněn kdykoli soutěžícího ze soutěže vyloučit
v případě nesplnění podmínek těchto pravidel.
c) Následně již může soutěžící v době trvání soutěže vkládat do svého soutěžního účtu
provedení jednotlivých soutěžních nákupů, a to tak, že zde vyplní identifikaci soutěžní
účtenky: datum nákupu, čas nákupu, hodnota nákupu. Přičemž jako datum a čas
nákupu musí být uvedeno první datum a čas na účtence odshora a čas musí být uveden
včetně vteřin. Nejsou-li na účtence uvedeny vteřiny, musí být vyplněno v této kolonce
„00“ (dvě nuly).
Soutěžící mohou na soutěžních stránkách vložit na svůj účet neomezený počet soutěžních
účtenek se soutěžním nákupem.
d) S každou registrovanou soutěžní účtenkou si může soutěžící vybrat jednu z 6 výher, o
které se soutěží. Zvolenou výhru pro danou účtenku nelze následně změnit. S každou
další účtenkou ale může soutěžící zvolit jinou výhru.
O tom, že byl zařazen do slosování, je soutěžící informován automaticky generovaným
potvrzením, které se mu zobrazí po odeslání registračního formuláře v souladu s těmito
pravidly. Soutěžící si též může všechny soutěžní účtenky, které řádně přihlásil do
soutěže, zobrazit v rámci svého soutěžního účtu, včetně data, k němuž byla účtenka
zařazena do slosování a toho, o jakou výhru soutěžící dle své volby soutěží.
Doručení přihlášení soutěžní účtenky může mít různě dlouhé zdržení a může tak být
doručeno (a soutěžící zařazen do slosování) následující Soutěžní týden.
e) Soutěž je vyhodnocována samostatně pro každý Soutěžní týden, ze všech přihlášek
doručených v příslušném Soutěžním týdnu. Přihlášky, které nebudou v daném soutěžním
týdnu vylosovány, jako výherní se přesouvají do dalšího Soutěžního týdne.
f) Do soutěže je možné se zapojit opakovaně, a je tak možné zvýšit svou šanci na výhru,
vždy však s novou účtenkou. Je také možné se zapojit v daném Soutěžním týdnu do
soutěže o více než jednu výhru, vždy však s novou přihláškou. Údaje z jedné soutěžní
účtenky je ale možné zadat do soutěže pouze jednou.
g) Přihlášení do slosování vzniká okamžikem doručení této přihlášky prostřednictvím
soutěžního účtu do soutěže, resp. doručením Organizátorovi. Soutěžní nákup je tak
možné přihlásit v kterýkoliv Soutěžní týden.
16.
Každý Soutěžní produkt jakož i jemu odpovídající soutěžní účtenku lze do soutěže
přihlásit pouze jednou. V případě, že je přihlášená již dříve přihlášená soutěžní účtenka, je
platná pouze přihláška provedená jako první.
17.
Všechny soutěžní účtenky (originály) s nimiž se soutěžící zapojil do soutěže, je
soutěžící povinen uschovat pro účely kontroly řádné účasti v soutěži, resp. i pro případné
prokázání soutěžního nákupu v souvislosti s převzetím výhry.
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18.
Soutěžící je v rámci soutěže individualizován jím při registraci zadanou e-mailovou
adresou. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jednou e-mailovou adresou (soutěže
se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více e-mailovými adresami a ani více osob se stejnou emailovou adresou). Každý soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem emailové adresy, kterou použil při přihlášení do soutěže. Registrace více osob pod identickou emailovou adresou nebude umožněna. Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více emailových adres, budou všechny takové registrace do soutěže považovány za neplatné.
19.
Soutěžní účtenka musí být vystavena v registrační pokladně (nelze uznat ručně
vyhotovený účetní doklad) a musí obsahovat čitelné informace spočívající v datu a času
uskutečnění soutěžního nákupu, názvu a ceně soutěžních výrobků, identifikačních údajích
prodávajícího (ve které byl soutěžní nákup uskutečněn) a číslu účtenky. Bez uvedených údajů
nebudou soutěžní účtenky považovány za platné pro účast v soutěži.

20.

VÝHRY
21.

Výhry v soutěži jsou následující:

Do soutěže je umístěno celkem 300 výher:
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100x poukaz na sportovní vybavení v síti prodejen Decathlon v hodnotě 2500 Kč
(poukaz je uplatnitelný pouze na prodejnách v ČR) nebo 95 EUR (poukaz je
uplatnitelný pouze na prodejnách v SR); variantu poukazu volí soutěžící, jednou
provedená volba je závazná
100x poukaz na nákup v síti prodejen Albi v hodnotě 1000 Kč (poukaz je uplatnitelný
pouze na prodejnách v ČR)
60x vstupenky pro 4 osoby do kin Cinema City (ČR)
20x vstupenky pro 4 osoby do kin Cinemax (SR)
10x let balónem na 60 minut pro 4 osoby
10x let vrtulníkem na 20 minut 3 osoby

Každý soutěžní týden bude do soutěže zařazen následující počet výher:
 10x poukaz na sportovní vybavení v síti prodejen Decathlon v hodnotě 2500 Kč
(poukaz je uplatnitelný pouze na prodejnách v ČR) nebo 95 EUR (poukaz je
uplatnitelný pouze na prodejnách v SR); variantu poukazu volí soutěžící, jednou
provedená volba je závazná
 10x poukaz na nákup v síti prodejen Albi v hodnotě 1000 Kč (poukaz je uplatnitelný
pouze na prodejnách v ČR)
 6x vstupenky pro 4 osoby do kin Cinema City (ČR)
 2x vstupenky pro 4 osoby do kin Cinemax (SR)
 1x let balónem na 60 minut pro 4 osoby
 1x let vrtulníkem na 20 minut pro 3 osoby
Každá z jednotlivých výher bude samostatně losována ze soutěžících, kteří se přihlásili do
soutěže o tuto konkrétní výhru.
22.
Výhra bude výherci zaslána formou voucheru. V případě elektronického voucheru na
jím uvedenou e-mailovou adresu, v případě fyzického voucheru nebo vstupenek doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu v České republice. V takovém
případě bude výherce vyrozuměn o výhře Organizátorem a požádán, aby doplnil své kontaktní
údaje o doručovací adresu, a to do 5 dní od vyrozumění. V případě, že výherce v tomto termínu
údaje nedoplní, na výhru ztrácí nárok. Na jinou adresu nemůže být výhra zaslána, což soutěžící
účastí v soutěži bere na vědomí.
23.
Výhry v soutěži jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku, tj. losuje
se vždy společně ze všech účtenek doručených v obou zemích.
24.

URČENÍ VÝHERCŮ, VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER
25.
Výhercem jednoho kusu výhry se v době konání soutěže stává ten soutěžící, který
zcela splnil podmínky této soutěže a zároveň byl v příslušný Soutěžní týden vylosován
Pořadatelem soutěže, jako výherce výhry, a to ze všech soutěžících, kteří se řádně zapojili
do slosování o příslušnou výhru v příslušný Soutěžní týden.
Výherce bude vylosován obratem po ukončení příslušného Soutěžního týdne, nejpozději však
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do 7 pracovních dní od ukončení příslušného Soutěžního týdne, s tím, že o losování bude
pořízen písemný protokol. Losování se uskuteční po ukončení příslušného Soutěžního týdne ze
všech soutěžících, kteří se řádně zapojili do slosování pro příslušný Soutěžní týden.
26.
Pro každou jednotlivou výhru bude vylosován jeden výherce spolu se třemi
náhradníky.
27.
Výherci budou Organizátorem informováni o výhře na e-mailové adrese uvedené při
registraci do soutěže nejpozději do 10 pracovních dnů po uskutečnění losování. V případě, že se
nepodaří výherce opakovaně kontaktovat na uvedené e-mailové adrese (případně na telefonním
čísle uvedeném při registraci do soutěže) a výherce nezareaguje na výzvu ke kontaktování
Organizátora nejpozději do 5 dnů, bude výhra přidělena náhradnímu výherci, který byl pro tento
účel vylosován. Uvedený postup bude opakován maximálně třikrát; pokud bez úspěchu, výhra
nebude přidělena a Pořadatel ji použije dle svého uvážení.
28.
Výherce je následně dle pokynu Organizátora povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne
odeslání oznámení o výhře doručit na e-mailovou adresu uvedenou v předmětném informačním
mailu o výhře naskenovanou kopii/fotografii („elektronická kopie“) soutěžní účtenky (v
celistvém, čistém stavu, s čitelnými údaji), na základě níž dosáhl výhry – resp. všech
příslušných soutěžních účtenek. Soubor s elektronickou kopií soutěžní účtenky nesmí být větší
než 4 MB a musí být v jednom z následujících formátů: jpg, pdf, gif nebo png. K elektronické
kopii soutěžní účtenky je soutěžící povinen připojit své jméno, jak bylo uvedeno v registraci, a
dále adresu v České republice, kam chce doručit výhru v případě, že je toto organizátorem
vyžadováno. Pokud soutěžící nedodá elektronickou kopii soutěžních účtenek ve shora uvedené
lhůtě, ztrácí nárok na výhru a ta bude obdobným postupem přidělena náhradnímu výherci ze
stejného Soutěžního týdne, který byl pro tento účel vylosován. Uvedený postup bude opakován
maximálně dvakrát; pokud bez úspěchu, výhra nebude přidělena a Pořadatel ji použije dle svého
uvážení.
29.
Pořadatel ani Organizátor soutěže neodpovídá za to, pokud informativní e-maily
budou ukládány (tzv. padat) do spamové či nevyžádané pošty soutěžícího. Soutěžící odpovídá
za kontrolu pošty i v tomto rozsahu.
30.
Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od všech soutěžících, jakož i výherců
(včetně těch, kteří již zaslali kopii soutěžní účtenky dle výše uvedeného) předložení originálů
všech soutěžních účtenek, s nimiž se účastnili soutěže, a to ve lhůtě stanovené Organizátorem,
za účelem kontroly řádnosti účasti v soutěži či prokázání nároku na výhru. Pokud soutěžící
řádně nepředloží Organizátorem vyžádaný originál soutěžní účtenky/účtenek (v celistvém,
čistém stavu, s čitelnými údaji) – resp. všech příslušných účtenek, v uvedené lhůtě, ztrácí
nárok na výhru a Organizátor je oprávněn dle svého uvážení rozhodnout o dalším postupu (vč.
např. přidělení výhry náhradníkovi).
31.
Jeden soutěžící může v soutěži získat nejvýše pouze jednu výhru. V případě
vylosování soutěžícího coby výherce výhry tento automaticky ztrácí možnost získat výhru v
dalších Soutěžních týdnech. Pokud bude později opět vylosován, bude výhra přidělena
náhradnímu výherci, který byl pro tento účel vylosován. Uvedený postup bude opakován
maximálně třikrát; pokud bez úspěchu, výhra nebude přidělena a Pořadatel ji použije dle svého
uvážení.
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32.
V případě pochybností se za výherce považuje držitel e-mailové adresy, s nímž se
soutěžící zúčastnil soutěže. Organizátor je oprávněn ověřit identitu soutěžícího před předáním
výhry též tím, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení (o jeho totožnosti). Pokud
soutěžící odmítne podpis čestného prohlášení, bude vyřazen ze soutěže, ztrácí nárok na výhru a
ta bude obdobným postupem přidělena náhradnímu výherci, který byl pro tento účel vylosován.
Uvedený postup bude opakován maximálně třikrát; pokud bez úspěchu, výhra nebude přidělena
a Pořadatel ji použije dle svého uvážení. Soutěžící, který neposkytne potřebnou součinnost,
nebo ji předem odmítne, ztratí nárok na výhru
33.

Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

34.
Výhry není možné vyplatit v hotovosti či v jiném plnění. Pořadatel má
v odůvodněných případech (např. výpadek dodávek) právo nahradit výhry obdobnými produkty.
Z obdobných důvodů může Pořadatel upravit příslušné zde uvedené lhůty. Případnou
odpovědnost za vady výhry uplatní soutěžící u výrobce, resp. dodavatele, výhry; Pořadatel mu
k tomu poskytne nezbytnou součinnost. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za jakákoli
rizika nebo náklady související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher nebo jiným
nakládáním s nimi.
35.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
36.
Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel, tj. společnost
HARIBO CZ s.r.o., se sídlem Brno-Ivanovice, Maříkova 423/50, PSČ 621 00, Česká republika,
IČO: 44962819, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn jeho osobní údaje v rozsahu
jména, příjmení, mobilního telefonního čísla, e-mailové adresy a adresy, a případně dalších
údajů sdělených Pořadateli nebo Organizátorovi, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na
dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany orgánů veřejné moci.
Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v soutěži a pro
plnění vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem, Organizátorem a soutěžícím
vyplývajících z účasti v soutěži. Organizátor je ve vztahu k osobním údajům soutěžících
zpracovatelem Pořadatele. Osobní údaje nebudou předávány k dalšímu zpracování žádným
jiným třetím osobám.
37.
Právním základem zpracování osobních údajů dle odst. 8.1 tohoto článku Pravidel je
souhlas soutěžícího ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR). Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu tří
(3) let od jeho udělení, případně, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas
kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu haribo@forcom.cz.
38.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící právo (i) na přístup
k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na
omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi)
vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se,
že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy
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a svobodami soutěžícího, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň
má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad
pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Při realizaci svých práv či v jiných záležitostech
týkajících se zpracování osobních údajů se mohou soutěžící obracet na Pořadatele písemně
dopisem na adresu Pořadatele, e-mailem na e-mailovou adresu haribo@forcom.cz či na
telefonní číslo +420 516 770 429.
39.
Registrací do soutěže projevuje soutěžící dále souhlas a svolení s tím, že Pořadatel a
Organizátor jsou v souvislosti s případnou výhrou oprávněni bezplatně zachycovat, zobrazovat,
rozmnožovat a rozšiřovat podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy
týkající se soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení,
akademický titul, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve
sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele nebo
Organizátora, a to v obvyklém rozsahu a po dobu konání soutěže a dále po dobu pěti let od
konce doby trvání soutěže.
40.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
41.
Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo kdykoliv upravit pravidla soutěže či
soutěž zrušit. Veškeré změny budou podloženy závažnými důvody a při maximálním šetření
zájmů soutěžících. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných
číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách.
42.
Pořadatel a Organizátor neodpovídají za jakékoliv technické problémy v souvislosti s
účastí v soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích či telefonických služeb,
internetu nebo e-mailového spojení se soutěžícím).
43.
Pořadatel nebo Organizátor ze soutěže vyloučí, a nepředají případné výhry, osobám
jednajícím v rozporu s pravidly, obecně závaznými předpisy a/nebo dobrými mravy ve vztahu
k soutěži.
44.
Soutěžící odesláním úplné a řádné registrace vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly
a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající
v rozporu s pravidly, či jinak nečestně, nebudou do soutěže zařazeni, popřípadě budou ze
soutěže bez náhrady vyloučeni. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem,
např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, či neférového jednání, nemá nárok na
výhru.
45.
Do soutěže se může zapojit pouze soutěžící spotřebitel, resp. konečný spotřebitel
Soutěžních produktů. Tedy do soutěže se může zapojit pouze soutěžící spotřebitel, jenž zakoupil
Soutěžní produkty pro svou a rodinnou spotřebu. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci,
kteří zakoupili Soutěžní produkty za účelem podnikání, dalšího prodeje, či účastníci, kteří
Soutěžní produkty zakoupili za jiným účelem než pro svou a rodinnou spotřebu.
46.
V případě nejasností týkajících se pravidel či nejasností týkající se s postupu v soutěži
prosím využívejte k primárnímu kontaktu kontaktní formulář na www.vyhrajsharibo.cz/casteotazky.html, který byl pro tyto účely je zřízen.
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47.

Úplná pravidla soutěže jsou umístěna na www.vyhrajsharibo.cz.
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