
Pravidlá súťaže „Mega súťaž o 101 cien s LianaVITom“ 

1. Organizátor súťaže 

Spotrebiteľskú súťaž „Mega súťaž o 101 cien s LianaVITom“ organizuje Imrich Goliaš – LIANA- 

GOLF, Lopuchovská 734/1, 0864 1  Raslavice, IČO 10662766 (ďalej len organizátor). 

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami. 

 

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži 

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území SR, ktorý splní 

podmienky súťaže (osoba, ktorá nakúpi 4 ks vitamínových nápojov LianaVIT v predajniach Milk 

Agro, Fresh alebo cez e-shop organizátora www.liana.sk), prípadne z iných obchodných sietí 

a každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území ČR, ktorý splní podmienky súťaže 

(osoba, ktorá nakúpi 4 ks vitamínových nápojov LianaVIT cez eshop organizátora www.liana.sk). 

V prípade osoby mladšej ako 18 rokov výhru preberá jeho zákonný zástupca. Súťaže sa nemôžu 

zúčastniť vlastníci a zamestnanci organizátora.  

 

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže 

Spotrebiteľská súťaž trvá od 20.07.2020 – 19.10.2020. Každý týždeň organizátor vyhlási na FB 

stránke / Potravinárska výroba Liana mená 7 - 8 výhercov a do 31.10.2020 organizátor vyhlási 

meno výhercu hlavnej výhry. O hlavnú výhru budú zapojení všetci súťažiaci, ktorí sa počas trvania 

súťaže zapojili do súťaže minimálne 1 - krát. Spolu s hlavnou cenou organizátor rozdá až 101 cien. 

 

4. Pravidlá súťaže 

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý nakúpi 4 ks vitamínových nápojov LianaVIT 

v predajniach Milk Agro, Fresh alebo cez e-shop organizátora www.liana.sk. Po kúpe nápojov 

účastník obdrží pri pokladni vo vyššie uvedených predajniach Vitamínovú maľovanku LianaVIT 

(plnú hravých úloh). Platí len pre jeden nákup (t.z, jeden nákup = jedna maľovanka). Každý týždeň 

s označenou stranou maľovanky organizátor súťaže vyhlási počas trvania súťaže súťaž na 

FACEBOOK stránke - Potravinárska výroba Liana. Povinnosťou účastníka je poslať fotografiu 

vyplnenej strany maľovanky, s ktorou aktuálne prebieha súťaž pod súťažný príspevok pre daný 

týždeň na FB stránku / Potravinárska výroba Liana a je v hre o 101 cien. Každý týždeň sa súťaží 

s inou stranou maľovanky t.j. spolu 13 týždňov.  

 

5. Výhry 

Účastník súťaže súťaži o 101 cien. Ceny budú rozdané týždenne po 7-8 cien. Výherca hlavnej ceny 

bude vyhlásený najneskôr do 31.10.2020. Hodnota žiadnej výhry neprekračuje 350 €. Výhercovia 

súťaže nie sú zaťažení zdaňovaním v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o 

dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Účastníci nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu výhry formou inej kompenzácie. 
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Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto štatúte. 

Účastník súťaže súťaží o tieto ceny: 

- 15 x digitálny zápisník, 

- 10 x hojdacia sieť, 

- 10 x oslava s LianaVITom (kartón nápojov LianaVIT, džbán, párty sada) 

- 10 x vitamínový kufrík LianaVIT 

- 10 x bluetooth slúchadlá 

- 10 x odrážadlo 

- 8 x pennyboard 

- 7x zásobník na vodu 

- 7x fitness náramok 

- 5 x sedací vak s podnožkou 

- 3x výrobník sódy 

- 2x LianaVIT na celý rok (365 ks nápoja LianaVIT) 

- 2x hoverboard 

- 1x hojdacie kreslo 

- Hlavná výhra: Detský športový elektrický kabriolet. 

 

 

6. Odovzdanie výhry 

Výhercov  organizátor zverejní v skratke mena na FB profile / Potravinárska výroba Liana 

v komentári pod súťažným príspevkom. Osobne každého výhercu bude organizátor súťaže 

kontaktovať súkromnou správou, kde výherca je povinný do 30 dní odpovedať a uviesť na seba 

adresu doručenia a telefónne číslo na doručenie výhry. Jednotlivé výhry budú výhercom priebežne 

doručované, najneskôr však do 30 dní od odpovedania na kontaktnú správu od Potravinárska 

výroba Liana. Výhry budú zaslané prepravnou spoločnosťou, prípadne poštou na adresu uvedenú 

výhercom. 

 

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže 

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom 

organizátora súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti 

s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže alebo s neprebratím výhry vo vyššie 

uvedenom termíne alebo poškodením výhry vinou zo strany prepravnej spoločnosti či pošty. 

Organizátor súťaže preberá na seba prepravné náklady so zaslaním výhry cez prepravnú 

spoločnosť.  

 

8. Osobitné ustanovenia 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa 

spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia. Ak organizátor súťaže zistí, že boli porušené 

podmienky a pravidlá súťaže zo strany účastníka súťaže (napr. kopírovanie súťažného príspevku 

iného súťažiaceho), organizátor má oprávnenie vylúčiť takéhoto účastníka / výhercu zo súťaže 

a nárok na výhru mu zaniká. 



 

9. Osobné údaje 

V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších 

predpisov účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a zapojením sa do súťaže udeľuje 

svoj súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov za účelom zapojenia sa 

spotrebiteľa do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Osobné údaje výhercov budú 

uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže. Poskytnuté osobné údaje môže dotknutá osoba 

kedykoľvek upraviť, požiadať o vymazanie alebo obmedziť ich spracúvanie, má právo namietať 

proti spracúvaniu a právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas 

odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom 

pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť 

dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

10. Oficiálne pravidlá 

Oficiálne pravidlá sú zverejnené na stránke organizátora www.lianavit.sk. Zapojením sa do 

spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra 

nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní 

požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. 
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