Pravidlá súťaže
„Doprajte si poriadny náklad“
1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom súťaže “Doprajte si poriadny náklad” (ďalej len „Súťaž“) je Up Slovensko, s. r. o.
(predtým LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.), so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2, IČO:
313 966 74 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len
"Pravidlá").

2. Trvanie a miesto súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 23:59:59 (ďalej ako „Doba konania
súťaže“ na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

3. Podmienky účasti v Súťaži
Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov, registrovaná ako
samostatne zárobkovo činná osoba, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.
Právnické osoby sa nemôžu súťaže zúčastniť. Účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s
účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným
prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či
programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže. Podmienkou na
zapojenie do žrebovania je objednávka jedálnych kupónov Up počas trvania súťaže v minimálnom
množstve 20 kusov s minimálnou hodnotou 4,50 € za každý jedálny kupón. Majitelia jedálnej karty
Up sa môžu zapojiť do súťaže prostredníctvom dobitia kreditu na tejto karte v minimálnej hodnote
90 €.

4. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, registrovaná ako samostatne
zárobkovo činná osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa
týchto pravidiel. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a ich blízke osoby v
zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník").

5. Mechanizmus a výhry
Objednaním jedálnych kupónov Up v hodnote a množstve, ktoré sú uvedené v časti Podmienky
účasti v súťaži, resp. dobitím kreditu na jedálnej karte Up, ktorého minimálna výška je uvedená
v časti Podmienky účasti v súťaži, sa účastník Súťaže zaraďuje do žrebovania o výhru. Do
žrebovania sa zaradia objednávky účastníkov Súťaže, ktoré obdrží usporiadateľ počas trvania
súťaže a bude sa skladať z dvoch častí:
- žrebovanie spomedzi nových účastníkov Súťaže, ktorí v rámci kola objednali prvýkrát,
- žrebovanie spomedzi účastníkov Súťaže, ktorí si objednali v rámci kola a už
v predchádzajúcom období u usporiadateľa zrealizovali objednávku.

Súťaž prebieha od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 23:59:59. Každé kolo sa začína prvým dňom
v mesiaci a končí posledným dňom v mesiaci v období trvania Súťaže. Žrebovanie prebehne od
januára 2018 do decembra 2018 vždy v 15. deň v mesiaci. Pokiaľ tento deň bude vychádzať na
nepracovné dni, žrebovanie prebehne nasledujúci pracovný deň.
Termíny žrebovaní:
15. 1. 2018
15. 2. 2018
15. 3. 2018
16. 4. 2018
15. 5. 2018
15. 6. 2018
16. 7. 2018
15. 8. 2018
17. 9. 2018
15. 10. 2018
15. 11. 2018
17. 12. 2018
Usporiadateľ každý mesiac vyžrebuje dvoch výhercov súťaže:
- jedného, spomedzi nových účastníkov Súťaže. Výherca získa jedálne kupóny v hodnote 150 €,
- druhého, spomedzi ostatných účastníkov Súťaže. Výherca získava jedálne kupóny v hodnote 80
€.
Účastníci súťaže, ktorí sa zapojili do súťaže dobitím kreditu na jedálnej karte Up, získajú výhru
v elektronickej podobe, teda zaslaním kreditu.
Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa
žrebovania.

6. Osobné údaje
Účastník súťaže zapojením sa do Súťaže dobrovoľne poskytuje spoločnosti Up Slovensko, s. r. o.
(predtým LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.), so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2, IČO:
313 966 74 (ďalej len Usporiadateľ“) vyššie uvedené osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a
udeľuje súhlas v zmysle § 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) k spracúvaniu Osobných údajov za účelom vykonávania
akýchkoľvek marketingových činností. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť
kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného
Usporiadateľovi.

7. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania,
ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia
žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu
pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá
za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v
súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu
výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za
peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo
poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou
podľa § 845 Občianskeho zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude
rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci
Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 1.12.2017.

