Pravidla soutěže „Hellmann’s nejlepší recepty beze
zbytků“
Základní ustanovení
1. Soutěž "Hellmann‘s – Nejlepší recepty beze zbytků" bude probíhat na území České
republiky a Slovenské republiky v termínu od 8.1.2020 do 31.8.2020 (dále také jako „doba
trvání soutěže“).
2. Pořadatelem soutěže je UNILEVER ČR, spol. s r.o., Praha 8, Libeň, Voctářova 2497/18,
IČO 18627781 (dále jen “pořadatel”).
3. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela
odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v
soutěži soudní cestou je vyloučeno.
4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje plné právo na změnu podmínek soutěže kdykoliv během
trvání soutěže.
Podmínky účasti
1. Účastníkem soutěže (dále také “soutěžící”) se může stát občan České republiky nebo
občan Slovenské republiky, vždy starší 15 let, který vystupuje pod svým skutečným
jménem a příjmením, a zároveň není zaměstnancem pořadatele nebo ostatních
spolupracujících společností, ani osoba jim blízká.
2. Soutěžící je povinen vyjádřit souhlas s podmínkami účasti.
3. Soutěžící je povinen poskytnout pořadateli své osobní údaje dle požadavků soutěžního
f ormuláře a výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít všechny údaje, které
soutěžící pořadateli v rámci soutěže poskytl, a to po dobu 5 let od ukončení hry.
Pořadatel je dále oprávněn poskytnout tyto údaje třetí straně, a to pouze za účelem
komunikace k této soutěži.
4. E-mailovou adresu, jméno a příjmení, které soutěžící uvede v soutěžním f ormuláři, je
pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící
dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních
sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zas ílání reklamních
sdělení zrušit.
5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžícího vyřadit ze soutěže, pokud by měl
podezření, že soutěžící vystupuje pod f alešnou identitou nebo nesplňuje podmínky účasti.
6. Soutěžící je povinen vyplnit email, jméno a příjmení, adresu (pro zaslání výhry) a telef on
(kvůli doručení výhry).
7. Soutěžící je povinen splnit několik podmínek pro účast v soutěži, kterými jsou:
a) Nahrát na webovou stránku: pro Českou republiku
receptynakazdyden.cz/hellmanns/soutěž a pro Slovensko
receptynakazdyden.cz/hellmanns/sk/sutaz recept a jeho f otku, díky kterému
nezůstane žádné jídlo v lednici nazmar a který obsahuje jakýkoli produkt
Hellmann´s.
Výhry v soutěži
1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: kuchařka Zachraň jídlo v kuchyni v hodnotě 439 Kč.
2. V průběhu soutěže bude náhodně vybráno 100 výherců v České republice a 50 výherců
na Slovensku, kterým bude kniha zaslána.
3. Každý soutěžící může získat maximálně jednu výhru.
4. Výhru poskytuje pořadatel výherci takto:
Kurýrní službou - Zasláním výhry na uvedenou adresu výherce.
5. Každému výherci může být výhra doručována kurýrem pouze jedenkrát. Na opakovaná
doručení z jakéhokoliv důvodu nemá výherce nárok.

Kontaktování výherců:
1. Pořadatel kontaktuje výherce ohledně předání výhry nejpozději do 60 dnů od skončení
soutěže pomocí zaslaných kontaktních údajů.
2. Za pravost poskytnutých kontaktních údajů nese plnou odpovědnost soutěžící. Pořadatel
neodpovídá za nedoručení zprávy v důsledku poskytnutí nesprávného kontaktního údaje
soutěžícím nebo v důsledku technické nedostupnosti uvedeného kontaktu.

