
ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 
„ROMAntika s Rio Mare“ 

 
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel marketingovej súťaže „ROMAntika s Rio Mare“  

(ďalej len „súťaž“). 
 

Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá vo vzťahu k spotrebiteľom. 
Štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov, zmeny sú prípustné iba  

s písomným súhlasom usporiadateľa a organizátora. 
 

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže 
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Noe ’s, s.r.o., 

so sídlom: Bezručova 160, Zeleneč v Čechách, 250 91 Praha – východ, 
zapísaná v obchodom registri – Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 62133, 

IČO: 25697749, DIČ: CZ25697749 
(ďalej len „organizátor“). 

 

2. Trvanie súťaže 
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v období od 1. 5. do 31. 5. 2019. 

Súťaž bude prebiehať 31 súťažných dní 
(ďalej len „súťažné obdobie“). 

 

3. Kto sa môže zúčastniť na súťaži 
Na súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky 

s nasledujúcou výnimkou: Na súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom 
pomere k spoločnosti organizátora, k usporiadateľovi alebo sú k takým osobám vo vzťahu 

rodinných príslušníkov v rade priamom. 
V prípade spotrebiteľov mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu 

tak pre účasť na súťaži, ako aj pre prípadné prevzatie výhry. 
 

4. Súťažné výrobky 
Súťaž sa vzťahuje na celé portfólio produktov Rio Mare predávané v súťažnom období 

v maloobchodných predajniach a/alebo v predajniach reťazca Metro na území Slovenskej republiky. 
Kompletný zoznam súťažných výrobkov RIO MARE je k dispozícii na www.riomare.com/cs-cz/vyrobky/ 

 (ďalej len „súťažné výrobky“). 
 

5. Pravidlá súťaže – účasť na súťaži 
Spotrebiteľ sa môže zúčastniť na súťaži tak, že: 

1) KÚPI v súťažnom období súťažné výrobky RIO MARE minimálne za 4 eurá (ďalej len „súťažný nákup“), 
2) USCHOVÁ SI ÚČTENKU zo súťažného nákupu, 
3) REGISTRUJE SA V SÚŤAŽI vyplnením súťažnej registrácie na www.riomare.sk.  

 
Pre úspešnú registráciu do súťaže je nutné pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje 

(meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum nákupu, číslo účtenky). 
 

Do súťaže budú zaradení iba spotrebitelia, ktorí splnia stanovené podmienky, 
do súťaže nebudú zaradené registrácie ani tovar kúpený mimo stanoveného obdobia. 

Spotrebitelia nespĺňajúci podmienky nebudú do súťaže zaradení alebo budú zo súťaže vylúčení. 
 

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo výsledného posúdenia splnenia podmienok súťaže. 
 

Jednou z podmienok na účasť na súťaži je jednorazový súťažný nákup súťažných výrobkov aspoň za 4 eurá. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kontrolovať splnenie tejto podmienky, najmä právo požadovať predloženie 

jednoznačne identifikovateľnej účtenky vydanej registračnou pokladnicou, obsahujúcej údaje o nakúpenom tovare Rio Mare 
v minimálnej hodnote 4 Euro, údaje o predávajúcom, dátum a registračné číslo nákupu zodpovedajúce súťažnej registrácii 

(dátum a číslo účtenky zhodujúce sa s údajmi uvedenými súťažiacim v súťažnom registračnom formulári). 

http://www.riomare.com/cs-cz/vyrobky/
http://www.riomare.sk/


 
Súťažiaci sa môže zúčastniť na súťaži opakovane, a to súťažnou registráciou každého unikátneho súťažného nákupu. 

Platí, že každá súťažná účtenka môže byť v súťaži registrovaná iba raz. 
Zároveň platí, že súťažiaci môže získať maximálne 1 (jednu) hlavnú výhru a 1 (jednu) týždennú výhru. 

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať predloženie súťažných účteniek ku všetkým súťažným nákupom, 

(teda ku všetkým súťažným registráciám súťažiaceho v súťaži). 
 

Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie 
z páchania podvodného alebo nekalého konania za strany súťažiaceho. 

 
Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia všetkých registrácií. 
Rozhodnutie organizátora je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

 

6. Výhry v súťaži  
V súťaži budú udelené 1 hlavná a 10 ďalších – týždenných výhier 

(celkovo bude udelených 11 výhier). 
 

Hlavnou výhrou v súťaži je „POUKAZ NA ROMANTICKÝ VÍKEND V RÍME PRE DVOCH“ 
v celkovej hodnote 750 eur (sedemstopäťdesiat).Daň z výhry platí usporiadateľ súťaže. 

 
Hlavná výhra bude udelená jednému výhercovi vyžrebovanému zo všetkých súťažných registrácií. 

Termín žrebovania hlavnej výhry je uvedený v rozpise žrebovaní výhier. 

 
Vedľajšími – týždennými výhrami v súťaži sú „PALUBNÉ KUFRE“ 

Dielle 4W S v hodnote 75 eur (sedemdesiatpäť). 
 

Vedľajšie – týždenné výhry budú udelené výhercom vyžrebovaným v termínoch 
a zo súťažných registrácií podľa rozpisu žrebovaní výhier. 

 

ROZPIS ŽREBOVANIA VÝHIER   

SÚŤAŽNÉ OBDOBIE 
(REGISTRÁCIA) TERMÍN ŽREBOVANIA VÝHRA 

 OD 1. 5. DO 5. 5.  6. 5. 19 2× PALUBNÝ KUFOR  

 OD 6. 5. DO 12. 5.  16. 5. 19  2× PALUBNÝ KUFOR  

 OD 13. 5. DO 19. 5.  20. 5. 19  2× PALUBNÝ KUFOR  

 OD 20. 5. DO 26. 5.  27. 5. 19  2× PALUBNÝ KUFOR  

 OD 27. 5. DO 31. 5.  3. 6. 19  2× PALUBNÝ KUFOR  

   

SÚŤAŽNÉ OBDOBIE TERMÍN ŽREBOVANIA VÝHRA 

 OD 1. 5. DO 5. 5.  3. 6. 2019 1× HLAVNÁ VÝHRA  

 
Na vyžrebovanie a určenie výhercov všetkých výhier v súťaži bude použitý elektronické žrebovacie zariadenie. 

Výhercovia budú vybraní postupne náhodným výberom z databázy registrovaných súťažiacich. 
 

Výherca nespĺňajúci niektorú z podmienok účasti na súťaži alebo konajúci v rozpore s pravidlami bude zo súťaže vylúčený, 
výhra mu nebude udelená a prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu v poradí, 

prípadne ju použiť na iné marketingové účely. (Napríklad v prípade zistenia, že uviedol nepravdivé informácie v súťažnej registrácii 
alebo nebude schopný doložiť súťažnú účtenku k niektorej zo svojich súťažných registrácií a pod.) 

 
Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia pravidiel a rozhodnutia o nich/vylúčenia súťažiaceho. 

Také rozhodnutie organizátora je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. 
 

7. Oznámenie a čerpanie výhier 
Na oznámenie výhier výhercom bude použitá e-mailová adresa zo súťažnej registrácie, 



organizátor bude výhercu kontaktovať najneskôr do 2 pracovných dní od vyžrebovania. 
Súťažiaci je povinný riadiť sa organizačnými pokynmi organizátora súťaže. 

 
Pre čerpanie výhry je výherca povinný potvrdiť účasť v súťaži odpovedným e-mailom 

a v lehote 2 pracovných dní od oznámenia výhry predložiť súťažnú účtenku preukazujúcu súťažný nákup. 
Podrobné inštrukcie a kontakty na organizátora budú súčasťou výherného e-mailu 

(e-mail s oznámením o výhre). 
 

V prípade, keď výherca nebude v stanovenej lehote reagovať na výherný e-mail 
alebo nebude splnená niektorá zo súťažných podmienok, bude výherca zo súťaže vylúčený bez nároku na výhru. 

Taká výhra prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu v poradí, 
prípadne ju použiť na iné marketingové účely. 

 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia sporných prípadov, 

najmä o udelení výhry či neudelení výhry, rovnako ako o vyradení ktoréhokoľvek účastníka zo súťaže. 
Také rozhodnutie organizátora je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

 
Vedľajšie – týždenné výhry „palubné kufre“ budú výhercom odoslané poštou na adresu v Slovenskej republike.  

Čerpanie hlavnej výhry „POUKAZ NA ROMANTICKÝ VÍKEND V RÍME PRE DVOCH“ 
bude dohodnuté individuálne medzi usporiadateľom a výhercom hlavnej výhry. 

 
Výhercovia budú priebežne zverejňovaní na webových stránkach www.riomare.cz 

vo formáte meno, priezvisko a mesto (podľa údajov zo súťažnej registrácie a informácií od výhercu). 
 

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná, nemá nárok výhru reklamovať, 
ani nárokovať si žiadne vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. 

 
Organizátor nezodpovedá za škodu vzniknutú používaním výhry. 

 

8. Práva a povinnosti usporiadateľa a organizátora súťaže 
Usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane obdobia jej  

platnosti či súťaž ukončiť, a to v priebehu celého súťažného obdobia. 
 

Usporiadateľ ani organizátor súťaže nezodpovedajú za nedoručenie oznámenia o výhre. 
 

Usporiadateľ a organizátor 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 stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. 

 
Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov 

a nezodpovedá za vlastníctvo použitých mobilných telefónov. 
 

Jediné úplné a záväzné pravidlá sú uložené u usporiadateľa/organizátora súťaže 
a uverejnené na internetovej adrese www.riomare.cz.  

 

9.  Súhlas so spracovaním osobných údajov – schválenie pravidiel 
Spracovanie osobných údajov, prípadne zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami je predmetom súhlasu 

používateľa v samostatnom dokumente v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických 
osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR), v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, 

prípadne v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. 
 

Vyplnením údajov v registračnom formulári a jeho odoslaním podľa čl. 5 týchto pravidiel každý súťažiaci potvrdzuje,  
že spĺňa podmienky účasti na súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže. 

Odoslaním údajov z účtenky do súťaže podľa čl. 5 týchto pravidiel každý súťažiaci schvaľuje tieto pravidlá a inštrukcie, 
ktoré sú uvedené na súťažných dokumentoch, a súhlasí s nimi. 

 
V Prahe 1. 5. 2019 

http://www.riomare.cz/
http://www.riomare.cz/

