Podrobná pravidla hry
Organizátor:
HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11454, dne 13. ledna 1994.
Opavská 1437/47, BRUNTÁL 792 01
IČ: 60322284 DIČ: CZ60322284
Termín a místo konání hry:
Česká republika a Slovenská republika od 1. 4. 2020
Název hry:
3 Havlíky za 1 minutu
O co jde:
Pokud sníš za minutu 3 tyčinky Havlík, dostaneš od nás celý karton tyčinek!
Co musíš udělat, aby jsi mohl hrát:
Natoč na mobil sebe nebo svého kamaráda, jak dokázal sníst 3 tyčinky Havlík za minutu a
umísti své video na internet (YouTube, Dailymotion, Vimeo apod.).
Pošli odkaz na umístěné video na adresu referent@havlik-opal.cz.
Své video můžeš poslat i přes Facebook Tyčinky Havlík do soukromé zprávy.
Nezapomeň do mailu doplnit své údaje pro případný kontakt:





jméno a příjmení
poštovní adresu (zde zašleme tyčinky)
e-mail
telefon pro kontakt zásilkovou službou

V případě, že mail nebude obsahovat výše uvedené informace, nebude do hry zařazen.
Je důležité hrát fér a splnit následující podmínky:








Nesmí se zapíjet!
Před zahájením musíš mít prázdnou pusu.
Tyčinky nesmíš mít v puse při startu konzumace. Můžeš je ale mít v ruce.
Na konci nezapomeň otevřít pusu, aby bylo jasné, že jsi sousto opravdu spolkl!
Vše musíš stihnout za 1 minutu.
Hry se mohou zúčastnit fyzické osoby, nesmí se zúčastnit zvířata
Hráč může zaslat pouze jedno výherní video.

Vyhodnocení:
Odborná porota zaslaná videa zkontroluje a v případě, že splňují všechny potřebné náležitosti,
vyhrává každý, kdo zaslal video, na kterém někdo dokázal za minutu sníst 3 tyčinky Havlík
celý karton tyčinek.

Organizátor si ale vyhrazuje právo na osobní kontrolu výsledků v případě pochybností o
regulérnosti dosažení požadovaného výsledku (to znamená, že hráč je na případné vyzvání
povinen úkon předvést).
Po ukončení hry bude výherce kontaktován organizátorem prostřednictvím uvedeného emailu nebo telefonu.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost, pokud kontaktní údaje nejsou uvedeny správně a
výherce z toho důvodu svou výhru neobdrží.
Cena pro výherce:
Karton (30 ks) trvanlivých tyčinek se sýrem a solí Havlík a to včetně úhrady poštovného na
území České republiky a Slovenské republiky.
Ochrana a zpracování osobních údajů:
a) Účastník hry uděluje účastí ve hře pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů
elektronickou formou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutých v rámci hry v rozsahu
jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, tento souhlas s poskytnutím a zpracováním
osobních údajů je udělen pro účely realizace hry a předání výhry. V případě, že se účastník
této hry stane výhercem, uděluje souhlas pořadateli s uveřejněním svého jména, příjmení a
neúplné adresy bydliště (obce), v propagačních materiálech a na webových stránkách
pořadatele v rámci vyhlášení výsledků této hry. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních
údajů je dobrovolné.
b) Účastník hry má právo přístupu ke svým zpracovávaným osobním údajům, je oprávněn
písemně požádat pořadatele o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm
zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat pořadatele o vysvětlení nebo
požadovat, aby pořadatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro
ochranu osobních údajů. Účastník této hry bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
může kdykoliv bezplatně odvolat, a že má právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokování
nebo likvidaci.
c) Účastník hry může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou formou na
adresu sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.
d) Stane-li se účastník hry výhercem, dává organizátorovi v souladu s § 12 občanského
zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů,
obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho
projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním hry a předáváním
výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu
na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s
jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje
organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního
omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s
jeho určením poskytne.

Autorské právo, licence
a) Umístěním výherního videa do hry hráč prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských
práv podle autorského zákona. Hráč prohlašuje, že ve výherním videu nebyla použita jiná
díla, či jiné předměty ochrany dalších osob. Dále se zavazuje, že použitím výherního videa
organizátorům způsobem vyplývajícím z pravidel této hry nebudou porušené práva a
oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne organizátorům ani jiné osobě škoda či nemajetková
újma, ani na něm nebudou uplatňované nároky na licenční odměnu třetích osob a v případě,
že se tak stane, zavazuje se také nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné
výši uhradit.
b) Hráč prohlašuje, že získal souhlas všech osob na bezplatné použití jejich děl, výkonů a
osobních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech a oprávněním poskytnout toto
oprávnění třetí osobě odesláním videa.
c) Odesláním soutěžního videa do hry poskytuje hráč organizátorům nevýhradní licenci na
použití výherního videa a všech předmětů ochrany autorského práva obsažených ve výherním
videu. Zejména jejich sdělování veřejnosti všemi dostupnými audio-vizuálními prostředky v
spojitosti s komerčními informacemi, jejich rozmnožováním a rozšiřováním v jakékoliv
podobě bez časového, množstevního, či územního omezení dle pravidel, uvedených v
autorském zákoně v platném znění.
d) Hráč dále poskytuje povolení na následné zpracování, úpravu, či jinou změnu těchto
předmětů ochrany, jejich spojení s jinými díly, výkony nebo neautorskými prvky.
e) Hráč poskytuje licenci a všechny povolení bez nároku na honorář. Ve vztahu k cizím
předmětům ochrany, uděluje hráč organizátorovi podlicenci v shodném rozsahu.
f) Odesláním výherního videa do hry uděluje hráč organizátorovi souhlas s bezplatným
zveřejněním výherního videa na webových stránkách organizátorů www.tycinkyhavlik.cz.
g) Organizátor není povinný poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout
třetí osobě práva z licence úplně nebo z části.
h) Odesláním výherního videa do hry bere hráč na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně
zodpovědný za svoje výherní video a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.
Závěrečná ustanovení:
a) Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou
věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
b) Pořadatel hry si vyhrazuje právo vyloučit účastníka hry, který uvede nepravdivé údaje o
své osobě či bude hrát opakovaně pod falešnou identitou.
c) Účastníci hry jsou povinni dodržovat pravidla hry i pokyny jejího pořadatele.
d) Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky hry. Aktuální, úplné a závazné
znění pravidel hry je k dispozici na webové adrese: www.tycinkyhavlik.cz.
Vpřípadě jakýchkoli nejasností se mohou účastníci hry obrátit s dotazem na e-mail:
referent@havlik-opal.cz
Tato podrobná pravidla hry jsou platná od 1. 4. 2020

