NESTLÉ – L ENTILKY – S
 K
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Nestlé Slovenskos.r.o.[1] , Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3614/R.

2. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
SYMBIO Digital, s.r.o., so sídlom Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 26492407,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložka 85648.

3. NÁZOV SÚŤAŽE
LENTILKY – „Rozfarbíme Slovensko pohľadnicami“

4. MIESTO A ČAS TRVANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období od 28. 5.
2018 do 17. 6. 2018.

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
5. 1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba (ďalej len „súťažiaci“) s trvalým pobytom a
doručovacou adresou v Slovenskej republike. 5. 2. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže
zúčastniť len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu. V ňom bude výslovne uvedené, že
zákonný zástupca súhlasí s účasťou zastúpeného v súťaži, súhlasí s pravidlami tejto súťaže a súhlasí
so spracúvaním osobných údajov (svojich aj zastúpeného) na účely ich využitia v rámci súťaže. V
súhlase bude ďalej výslovne uvedené, že zákonný zástupca súhlasí so spracúvaním osobných údajov
(svojich aj zastúpeného) na marketingové účely. Povinnosťou súťažiaceho je predložiť
usporiadateľovi či organizátorovi súhlas zákonného zástupcu, a to jeho zaslaním na poštovú adresu
usporiadateľa: Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza alebo na e-mail
sutaz@lentilky.sk. Ak súťažiaci nepredloží písomný súhlas zákonného zástupcu ani do 5 dní odo dňa,
keď bol o jeho predloženie požiadaný, organizátor či usporiadateľ je oprávnený súťažiaceho bez
náhrady vylúčiť zo súťaže.
5. 3. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 13 rokov.
5. 4. Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky súťaže stanovené v týchto pravidlách.

6. PODMIENKY A MECHANIKA SÚŤAŽE
6. 1. NÁKUP LENTILIEK
6. 1. 1. V čase a mieste konania súťaže súťažiaci zakúpi v ľubovoľnom maloobchode, veľkoobchode či
e-shope aspoň jednu škatuľku LENTILKY v špeciálnom dizajne so žltou stuhou v niektorom z týchto
vyhotovení – ORION LENTILKY 28 g, ORION LENTILKY 38 g, ORION LENTILKY 60 g a ORION LENTILKY
150 g. Súťažiaci je povinný uschovať si účtenky (alebo faktúry) o uskutočnených nákupoch po celý čas
súťaže. Ak bude súťažiaci vyzvaný, aby preukázal súťažné nákupy, a nedoloží ich, bude zo súťaže
vyradený.
6. 1. 2. Na vnútornej strane škatuľky nájde súťažiaci deväťmiestny unikátny súťažný kód (ďalej len
„súťažný kód“). Krabičky obsahujúce sútažný kód sú označené žltým pruhom.
6. 1. 3. Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. nezodpovedá za prípady, keď na zakúpenej škatuľke
LENTILKY súťažný kód nie je.
6. 1. 4. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom.

6. 2. REGISTRÁCIA NA SÚŤAŽNOM WEBE
6. 2. 1. Po zakúpení jednej či viacerých škatuliek LENTILKY súťažiaci v čase konania súťaže navštívi
internetové stránky www.lentilky.sk (ďalej len „súťažný web“), kde vykoná registráciu do súťaže.
6. 2. 2. Súťažiaci sa do súťaže registruje cez registračný formulár, do ktorého zadá platnú e-mailovú
adresu, alebo cez facebookové rozhranie. Pri registrácii cez facebookové rozhranie vyskočí na
webovej stránke okno, v ktorom sa užívateľ prihlási do svojho súkromného facebookového účtu.
6. 2. 3. Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť len s jednou špecifickou e-mailovou
adresou či jedným súkromným facebookovým profilom.
6. 2. 4. V prípade registrácie prostredníctvom facebookového rozhrania je nutné prihlásenie do
funkčného súkromného profilu na Facebooku. Po odsúhlasení súťažiacim dáva Facebook
usporiadateľovi a organizátorovi oprávnenie na prístup k nasledujúcim osobným údajom súťažiaceho
– e-mail a meno používané na Facebooku.
6. 2. 5. V rámci registrácie cez e-mail usporiadateľ a organizátor získavajú prístup k zadanej e-mailovej
adrese.
6. 2. 6. Aby bola registrácia úspešne dokončená, súťažiaci potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto
súťaže a zaväzuje sa ich dodržovať, je osobou staršou ako 18 rokov alebo mu bol udelený písomný
súhlas zákonného zástupcu v rozsahu stanovenom týmito pravidlami, nie je osobou mladšou ako 13
rokov a že vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami a so spracúvaním osobných údajov
v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.

6. 2. 7. Súťaž prebieha zároveň na českej doméne www.lentilky.cz a slovenskej doméne
www.lentilky.sk. Pokiaľ sa súťažiaci zaregistruje na českej doméne www.lentilky.cz, automaticky
zbiera súťažné body pod českým účtom a súťaží o ceny stanovené pre český trh, a to aj v prípade,
že sa pod rovnakým loginom prihlási a zadáva kódy na slovenskej doméne. Pokiaľ sa v priebehu
súťaže zaregistruje pod odlišným e-mailom na slovenskej doméne www.lentilky.sk, body z českého
účtu sa na slovenský účet neprevádzajú. To isté platí aj naopak, tj. užívatelia registrovaní na
slovenskej doméne zbierajú súťažné body pod slovenským účtom a súťažia o ceny stanovené pre
slovenský trh.

6
 . 3. NAHRANIE SÚŤAŽNÉHO KÓDU
6. 3. 1. V rámci registrácie je súťažiaci vyzvaný, aby nahral deväťmiestny súťažný kód zo škatuľky
LENTILKY. Každý súťažný kód obsahuje unikátnu kombináciu znakov, ktorú je možné na registráciu či
opakovanú účasť v súťaži použiť len raz.
6. 3. 2. Opakovaný pokus o nahranie rovnakého kódu nie je technicky možný.
6. 3. 3. V prípade zistenia podvodného konania pri nahrávaní súťažných kódov má usporiadateľ právo
požadovať po súťažiacom účtovný doklad o nákupe či súťažiaceho bez náhrady vylúčiť zo súťaže a
bezprostredne podniknúť zodpovedajúce právne kroky.

6. 4. SÚŤAŽNÝ ÚČET
6. 4. 1. Úspešná registrácia a nahranie platného súťažného kódu oprávňuje súťažiaceho na prístup do
vlastného súťažného účtu. V súťažnom účte súťažiaci vždy vidí aktuálny počet získaných súťažných
bodov.
6. 4. 2. Do súťažného účtu sa súťažiaci môže kedykoľvek v čase konania súťaže znovu prihlásiť cez
facebookové rozhranie či e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorých sa registroval do súťaže.
6. 4. 3. Opakovaná účasť v súťaži je podmienená vždy novým súťažným nákupom. Každá ďalšia účasť v
súťaži prebieha opakovaným nahraním súťažného kódu v prostredí súťažného účtu. Po každom
nahraní kódu sa súťažiacemu pripočíta zodpovedajúci počet bodov.

6. 5. BODOVÝ SYSTÉM
6. 5. 1. Každý typ súťažných výrobkov LENTILKY má na škatuľke uvedený unikátny typ kódu, na ktorý
sa viaže konkrétny počet bodov:
Typ lentiliek

Počet bodov

Počet šancí na výhru

ORION LENTILKY 28 g

1 bod

1

ORION LENTILKY 38 g

2 body

2

ORION LENTILKY 60 g

3 body

3

ORION LENTILKY 150 g

6 bodov

6

6. 5. 2. Ak súťažiaci nahráva počas jedného prihlásenia viac kódov z viacero škatuliek LENTILKY, body
za jednotlivé kódy sa automaticky sčítajú. Súťažiaci môže nahrávať kódy z rôznych typov škatuliek
naraz ( Napr. za nahranie kódov zo škatuliek LENTILKY 28 g, LENTILKY 38 g a LENTILKY 60 g sa
súťažiacemu na súťažný účet pripíše dohromady 6 bodov).
6. 5. 3. Čím viac bodov súťažiaci získa, tým vyššia je jeho šanca na výhru niektorej z cien.

7. ROZOSIELANIE POHĽADNÍC
7. 1. PODMIENKY NA ZASLANIE POHĽADNICE
7. 1. 1. Podmienkou na zaslanie pohľadnice je nazbieranie minimálne 3 bodov na súťažný účet.
7. 1. 2. Súťažiaci je oprávnený zaslať pohľadnicu v čase konania súťaže opakovane. Celkový počet
odoslaných pohľadníc nie je limitovaný.
7. 1. 3. Pohľadnicu je možné zaslať len v rámci územia Slovenskej republiky.
7. 1. 4. Pohľadnicu je možné zaslať po zadaní potrebných údajov do webového formulára, ktorý je
umiestnený v prostredí súťažného účtu na súťažnom webe w
 ww.lentilky.sk. Súťažiaci je povinný
uviesť platné kontaktné údaje adresáta, a to meno a priezvisko, ulicu, PSČ a názov obce.
7. 1. 5. Súťažiaci si môže vybrať z 3 rôznych vyhotovení pohľadníc. Súčasne na pohľadnicu napíše
vlastný odkaz adresátovi v maximálnej dĺžke 300 znakov vrátane medzier.

8. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV A VÝHIER
8. 1. MECHANIKA SÚŤAŽE
8. 1. 1. Súťažiaci musí po úspešnej registrácii nahrať do svojho súťažného účtu súťažné kódy, ktoré v
celkovom súčte pripočítajú na účet m
 inimálne 1 bod. Táto skutočnosť súťažiaceho automaticky
zaradí do žrebovania o ceny.
8. 1. 2. Čím viac bodov súťažiaci získa, tým vyššia je jeho šanca na výhru niektorej z cien.
8. 1. 3. Za každé 3 body, ktoré nahraním súťažných kódov súťažiaci na svoj účet získa, môže zaslať v
rámci územia Slovenskej republiky j ednu pohľadnicu LENTILKY. V okamihu odoslania pohľadnice
má súťažiaci šancu vyhrať hlavnú cenu súťaže – kolobežku s helmou.

8. 2. VÝHRY V SÚŤAŽI
8. 2. 1. Vedľajšie ceny sú – LENTILKY balíček (80×), kriedy na chodník (40×), ďalekohľad (12×), plecniak
(8×), spací vak (4×).
8. 2. 2. Hlavnou cenou v súťaži je kolobežka s bezpečnostnou helmou (10×).
8. 2. 3. Finálna podoba výhier môže byť odlišná od vizualizácie na súťažnom webe či sociálnych
sieťach usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu výhier či ich celkového počtu v
súťaži.

8. 3. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV
8. 3. 1. Výhercu súťažných cien určuje žrebovanie, do ktorého je súťažiaci zaradený po dosiahnutí
minimálne 1 bodu na súťažnom účte.
8. 3. 2. Jeden bod na súťažnom účte predstavuje jednu šancu v žrebovaní. N
 apr. ak súťažiaci získa 10
bodov na súťažný účet, bude do žrebovania zaradený desaťkrát.
8. 3. 3. Žrebovanie prebieha od najhodnotnejších cien po tie najmenej hodnotné – s pacie vaky, potom
plecniaky, ďalekohľady a tak ďalej.
8. 3. 4. Každý súťažiaci m
 ôže vyhrať len jednu cenu. Ak bude v rámci žrebovania súťažiaci
vyžrebovaný viackrát, cena postupuje ďalšiemu žrebovanému.
8. 3. 5. Hlavnou výhrou v súťaži je 10 kolobežiek s helmou. Výhercov hlavných výhier súťaže určuje
opäť žrebovanie, do ktorého sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí nazbierajú m
 inimálne 3 body na
súťažnom účte a z ašlú pohľadnicu.
Cena

Počet cien
v súťaži

Podmienka
zaslania
pohľadnice

Hlavná výhra:
Kolobežka s helmou

10

ÁNO

Spací vak

4

NIE

Plecniak

8

NIE

Ďalekohľad

12

NIE

Kriedy

40

NIE

LENTILKY balíčky

80

NIE

9. VYHLÁSENIE VÝHERCOV
9. 1. SPÔSOB VYHLÁSENIA VÝHERCOV
9. 1. 1. Súťaž končí 17. 6. 2018.
9. 1. 2. Organizátor či usporiadateľ súťaže zašle výhercom oznámenie o výhre v podobe e-mailovej
správy najneskôr do 5 dní od ukončenia súťaže.
9. 1. 3 Výherca bude o výhre oboznámený taktiež v prostredí súťažného účtu na webe www.lentilky.sk
najneskôr do 5 dní od ukončenia súťaže.

9. 2. KOMUNIKÁCIA S VÝHERCAMI
9. 2. 1. Výherca je povinný najneskôr do 3 kalendárnych dní od prijatia oznámenia o výhre kontaktovať
usporiadateľa súťaže na e-maile sutaz@lentilky.sk s informáciou o akceptovaní výhry a kontaktnými
údajmi.
9. 2. 2. Kontaktné údaje zahrňujú celé meno, platnú korešpondenčnú adresu (názov ulice, číslo
popisné, PSČ a názov obce), funkčné telefónne číslo a e-mailovú adresu.
9. 2. 3. Ak do tohto času súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, bude jeho výhra
postúpená súťažiacemu, ktorý bol v danom žrebovaní vyžrebovaný ako náhradník.
9. 2. 4. Akákoľvek komunikácia so súťažiacim prebieha elektronicky pomocou e-mailov.

10. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
10. 1. 1. Registráciou do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne súhlasí s pravidlami tejto súťaže, a
potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil a koná s nimi v súlade.
10. 1. 2. Ďalej súťažiaci dáva výslovný súhlas usporiadateľovi či organizátorovi so záznamom textového
obsahu údajov uvedených v rámci registrácie, e-mailovej adresy odosielateľa, dátumu a času prijatia
pri došlých e-mailoch,.
10. 1. 3. Súťažiaci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov týkajúcich sa tejto súťaže.

10. 1. 4. Súťažiaci dáva súhlas na prípadné zverejnenie svojich osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko a názov obce na súťažných stránkach, stránkach Facebooku a Instagramu a ďalších
komunikačných kanáloch usporiadateľa súťaže.
10. 1. 5. Súťažiaci dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu uvedenom dole.

10. 2. SPRACÚVANÉ ÚDAJE
10. 2. 1. Odoslaním súťažného e-mailu súťažiaci súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu
poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy spoločnosti
Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31 568 211, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3614/R, ako
prevádzkovateľa, a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je
technický správca a organizátor súťaže SYMBIO Digital, s.r.o., so sídlom Na Maninách 1040/14, 170 00
Praha 7-Holešovice, IČ: 26492407, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
v oddiele C, vložka 85648, na účely tejto súťaže, a to na čas nevyhnutne nutný vzhľadom na účel
spracúvania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia údajov.
10. 2. 2. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov, v platnom znení, najmä ustanoveniami § 19, § 21, § 22 a § 23, t. j. najmä, že
poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu
týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o
dodržiavaní práv sa môže obrátiť na prevádzkovateľaalebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných
údajov.
10. 2. 3. Spracúvaným osobným údajom súťažiacich je e-mailová adresa.
10. 2. 4. S
 pracúvanými osobnými údajmi výhercov sú meno, priezvisko, platná korešpondenčná
adresa vrátane ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová
adresa.
10. 2. 5. Osobné údaje sa spracúvajú primárne na evidenciu súťažiacich, na čas od ich poskytnutia v
rámci súťaže do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich
poskytnutia. Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané v hore uvedenom rozsahu v elektronickej
databáze prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľom, s ktorým prevádzkovateľuzavrie príslušnú
zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.
10. 2. 6. Ak súťažiaci požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu
prevádzkovateľa prípadne aj sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu
odovzdať bez nároku na požadovanie úhrady nákladov súvisiacich s poskytnutím informácie. Každý
súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ či sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie
jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života súťažiaceho
alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania,
môže požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy,

doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Súťažiaci má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými
žiadosťami obracať na prevádzkovateľa alebo na sprostredkovateľa , a ak im prevádzkovateľ
nevyhovie, tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa však súťažiaci môže obrátiť aj
priamo.
10. 2. 7. Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje
odvolanie učinené prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu
sutaz@lentilky.sk. Odvolaním svojho súhlasu bude súťažiaci vyradený zo súťaže, a zároveň stráca
nárok na výhru v súťaži.
10. 2. 8. Výslovne sa uvádza, že súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracúvaním osobných údajov, na
účely ich využitia v rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený a jeho osobné údaje budú
vymazané.

11. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE
11. 1. Viacnásobná účasť v súťaži je možná vždy len s novým súťažným nákupom a zakaždým pri
riadnom splnení podmienok účasti. Súťažný nákup je vždy registrovaný pod príslušným kódom na
škatuľke LENTILKY.
11. 2. Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry
peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ ani organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak
zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ani organizátora, než sú
uvedené v týchto pravidlách.
11. 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výher najmä v prípade, že výhry nebudú
poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.
11. 4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry či výhry, ktoré nebolo možné v rámci súťaže
prideliť, prepadajú usporiadateľovi.
11. 5. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania,
zamestnanci (či osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, organizátora, osôb
zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im
blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka (v platnom znení).[5] V prípade, že sa výhercom stane
osoba, ktorá je zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených
subjektov, alebo osoba jej blízka, cena sa neodovzdá.
11. 6. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá za nedoručenie súťažných e-mailov na uvedenú
súťažnú e-mailovú adresu, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou, za
akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť
technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so
sieťami elektronických komunikácií alebo ich dostupnosťou pre súťažiacich.

11. 7. Súťažné e-maily nespĺňajúce podmienky formátu uvedené pre každý jednotlivý prípad v týchto
pravidlách, príp. iným spôsobom zaslané v rozpore s pravidlami súťaže, budú považované za neplatné
a nebude sa k nim nijak prihliadať.
11. 8. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
11. 9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či
jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na
www.lentilky.sk, kde sú k dispozícii aj platné a úplné pravidlá.
11. 10. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky na účasť v súťaži a v prípade sporu
posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor so
súhlasom usporiadateľa má právo vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek zo súťažiacich v prípade, že by
takýto súťažiaci porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla
súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky k priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať písomne
na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky
podané neskôr sa nebudú brať na vedomie. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné. V
prípade akýchkoľvek námietok či tvrdení súťažiaceho leží dôkazné bremeno na súťažiacom.
11. 11. Súťažiaci bude vylúčený zo súťaže, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením
mohla súťažiacemu vzniknúť, v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie
na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby,
ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú
za škody, ktoré súťažiacemu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s čerpaním výhry.
11. 12. Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.lentilky.sk. Na Vaše otázky radi odpovieme na
infolinke 800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 – 11.30 hod. a 13.00 – 16.00 hod. alebo na facebookovej
stránke LENTILKY.

V Prahe dňa 21. 5. 2018

