
PRAVIDLA SOUTĚŽE „KUP 2* HARIBO, Z TOHO 1* FAVORITES MIX A VYHRAJ 

PADDLEBOARD!.“ 

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „KUP 2* HARIBO, Z 

TOHO 1* FAVORITES MIX A VYHRAJ PADDLEBOARD!.“ (dále jen „pravidla“ a „soutěž“). 

Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba 

vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze 

formou písemných dodatků. 

 

Organizátorem soutěže je: 

QUIQ s.r.o. 

Se sídlem: K. H. Máchy 936, Přelouč 53501 

IČO: 28809238 

DIČ: CZ28809238 

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“) 

 

Zadavatelem soutěže je:  

HARIBO CZ s.r.o. 

Se sídlem: Maříkova 423/50, 621 00 Brno 

IČO: 44962819 

DIČ: CZ44962819 

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“ nebo „pořadatel“) 

 

1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

a. Soutěž probíhá v termínu 22.05.-15.08.2023 („doba konání soutěže“) v jakémkoliv 

obchodě v České republice („místo konání soutěže“). 

2. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

a. Účastníkem soutěže se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let 

s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník", 

„účastník soutěže“ nebo „soutěžící").  

b. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru k 

organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby jím blízké 

ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

c. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly 

soutěže nebudou do soutěže zařazeny, případně z ní budou vyloučeny, bude-li po 

jejich zařazení zjištěno, že podmínky účasti nesplňují (např. na základě jimi 

poskytnutých nepravdivých informací) či že jednaly v rozporu s pravidly soutěže. 

Osoby vyloučené ze soutěže nemají nárok na výhru a výhra v takovém případě 

propadá organizátorovi soutěže. Účastník soutěže bude rovněž vyloučen 

organizátorem v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření 

na spáchání podvodného, nekalého či jiného protiprávního jednání ze strany 

některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání 

výhry.  



d. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito 

pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. 

 

3. MECHANIKA SOUTĚŽE 

a. Registrace v soutěži 

i. Podmínkou registrace / účasti v soutěži je nákup 2* Haribo bonbony, z toho 

1*Haribo FAVORITES MIX (dále jen „soutěžní nákup“ nebo „nákup“) 

v termínu a místě konání soutěže.  

ii. Soutěžící se registruje na webu www.haribo.cz (dále jen „soutěžní web nebo 

web“), kde vybere svůj oblíbený bonbón z Haribo Favourites Mixu a soutěží o 

ceny. 

1. Varianty bonbonů Haribo Favourites Mix jsou: 

a. Srdce 

b. Žába 

c. Cola 

d. Medvídek 

e. Třešně 

  

 

iii. Soutěžící při registraci vyplní jméno, příjmení, telefonní číslo, email a region, 

hodnotu nákupu produktů Haribo, dále datum a čas soutěžní účtenky. 

iv. Soutěžící může soutěžit opakovaně, pokaždé s novým soutěžním nákupem. 

Registrovat se může pokaždé s jiným druhem Haribo dle svého uvážení. 

 

b. Výhry a výherci 

i. Podmínkou pro zapojení se do soutěže je zakoupení alespoň jednoho 

produktu Haribo Favourites Mix + jednoho libovolného Haribo produktu 

v místě a termínu konání soutěže a registrace soutěžního nákupu na 

soutěžním webu. 

ii. Výhry a počty výher: 

1. 12*paddleboard (dále jen „hlavní výhra“) 

2. 50*Haribo balíček (dále jen „vedlejší výhra 2“ nebo „balíček Haribo“ 

nebo „vedlejší výhra“) 

iii. Hlavní výhra = 12*padlleboard: 

iv. Bližší informace o hlavní výhře naleznete zde 

https://www.snowboardel.cz/paddleboard-aqua-marina-vapor-10-4-x31-

x6_z44699/#104099  

v. Vedlejší výhra 2 = 20*balíček Haribo 

1. Balíček Haribo obsahuje: 2x plyšový medvěd Haribo, 2x batůžek 

Haribo a 15 sáčků Haribo Favourites Mix 80g.  

 

https://www.snowboardel.cz/paddleboard-aqua-marina-vapor-10-4-x31-x6_z44699/#104099
https://www.snowboardel.cz/paddleboard-aqua-marina-vapor-10-4-x31-x6_z44699/#104099


i.  Výherci jsou losováni v jednotlivých soutěžních kolech: 

 

2. V každém soutěžním kole budou vylosován 1 výherce hlavní ceny, 5 

výherců vedlejší ceny 1 a 5 výherců vedlejší ceny  

3.  V každém soutěžním kole budou vylosováni také 3 náhradníci (1 

náhradník pro hlavní výhru, 2 náhradníci pro vedlejší výhru  

4. Losování výherců a náhradníků proběhne vždy do 3. pracovních dní 

po ukončení daného soutěžního kola.  

ii. Výherce bude o výhře informován do 3 pracovních dnů od losování 

emailem nebo telefonicky. Pokud se nepodaří výherce po 3 pokusech 

zkontaktovat, výhra propadá ve prospěch náhradníka. Výherce je zveřejněn 

na soutěžním webu, zveřejněno je křestní jméno, počáteční písmeno 

příjmení a město (např. Pavel N., Hradec Králové). 

iii. Zadavatel 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. 

iv. V případě, že výherce odmítne výhru nebo neposkytne údaje potřebné pro 

zaslání výhry do 7 dnů od doby, kdy byl o výhře informován, propadne 

výhra ve prospěch náhradníka. 

v. V případě, že výhra nebude moci být předána ani výherci ani náhradníkovi, 

připadne ve prospěch zadavatele, další náhradník již nebude losován. 

vi. Soutěžící, kteří nevyhráli výhru, nebudou organizátorem nijak vyrozuměni. 

vii. Výhry není možné vyplatit v hotovosti či v jiném plnění. Zadavatel má 

v odůvodněných případech (např. výpadek dodávek) právo nahradit výhry 

obdobnými produkty. 

viii. Z obdobných důvodů může Zadavatel upravit příslušné zde uvedené lhůty. 

ix. Případnou odpovědnost za vady výhry uplatní soutěžící u výrobce, resp. 

dodavatele výhry; Zadavatel či Organizátor mu k tomu poskytne nezbytnou 

součinnost.  

x. Zadavatel ani Organizátor neodpovídají za jakákoli rizika nebo náklady 

související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher nebo jiným 

nakládáním s nimi. 

soutěžní kola termíny hlavní cena  vedlejší cena 

1 22.5. - 28.5. 1 5 

2 29.5. - 4.6. 1 5 

3 5.6. - 11.6. 1 5 

4 12.6. - 18.6. 1 5 

5 19.6. - 25.6. 1 5 

6 26.6. - 2.7. 1 5 

7 3.7. - 9.7. 1 5 

8 10.7. - 16.7. 1 5 

9 17.7. - 23.7. 1 5 

10 24.7. - 30.7. 1 5 

11 31.7. - 6.8. 1 5 

12 7.8. - 13.7. 1 5 



 

c. Předání výher 

i. Výherci bude výhra zaslána logistickou společností nebo poštou do 30 

pracovních dní od odsouhlasení výhry (informování o výhře ze strany 

organizátora, potvrzení doručovací adresy ze strany výherce, ověření 

soutěžního nákupu).  

ii.  Organizátor ani zadavatel neručí za případné poškození nebo ztrátu výhry 

logistickou společností nebo Českou poštou. Případné reklamace týkající se 

logistiky výhry výherce směřuje na logistickou společnost nebo Českou poštu. 

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

a. Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že Zadavatel, 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 Zadavateli nebo Organizátorovi, 

zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání 

soutěže a případnou kontrolu ze strany orgánů veřejné moci. 

b. Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v 

soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Zadavatelem, Organizátorem 

a soutěžícím vyplývajících z účasti v soutěži. Organizátor je ve vztahu k osobním 

údajům soutěžících zpracovatelem Zadavatele. Osobní údaje nebudou předávány k 

dalšímu zpracování žádným jiným třetím osobám vyjma logistických společností 

doručujících výhru. 

c. 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 zadavatele nebo na emailu organizátora 

soutez@quiq.cz. 

d. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící právo  na přístup k osobním 

údajům, na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, 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, 

na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech na přenositelnost 

údajů a 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 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 Zadavatele písemně 

dopisem na adresu Zadavatele, e-mailem na e-mailovou adresu haribo@forcom.cz. 

 

 

 

 

 

 



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a. Účastník má právo na odměnu při splnění podmínek soutěže dle těchto pravidel. 

Nelze požadovat vyplacení peněžitého plnění namísto získané odměny. 

b. Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci 

či jeho vylosovanému náhradníkovi, propadají ve prospěch zadavatele soutěže. 

c. Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká 
právní nárok vymahatelný soudní cestou.  

d. Veškeré vyobrazení výher v souvislosti s touto Soutěží je pouze ilustrativní. 
e. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat 

elektronickými prostředky.  

f. Účastí v soutěži (registrací) projevuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a 

zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.  

g. Zadavatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit 

či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to 

tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou k dispozici 

platná a úplná pravidla. 

 

V Praze dne 16.5.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


