
Podrobné pravidlá marketingovej akcie a spotrebiteľskej súťaže 

 „Lipánkova partička Maznáčikov“ 

 

Tieto pravidlá sú vydané za účelom usporiadania marketingovej akcie Lipánkova partička Maznáčikov (ďalej len 

„akcia“) a spotrebiteľská súťaž, ktorá je súčasťou vyššie uvedenej marketingovej akcii (ďalej len „súťaž“). 

 

I. Názov akcie a súťaže  

 

Lipánkova partička Maznáčikov  

 

II. Organizátor akcie a súťaže  

 

Organizátorom sú spoločnosti Madeta a. s., so sídlom Rudolfovská tř. 246/83, 370 01 České 

Budějovice, IČ 63275635, a ALLTOYS spol. s r. o. so sídlom Ciglianska cesta 13A, 971 01 Prievidza, 

Slovenská republika, IČO: 31569323  

(ďalej len „organizátor“). 

 

III. Doba a miesto konania akcie a súťaže  

 

Akcia prebieha na území Slovenskej republiky vo všetkých predajniach ALLTOYS, a to od 01. 10. 2021 

do 31. 01. 2022. Zberateľský album so samolepkami možno uplatniť v predajniach ALLTOYS najneskôr 

do 31. 01. 2022 alebo do vyčerpania zásob produktov Maznáčik Plyšové zvieratko, špecifikovaných 

nižšie (ďalej len „plyšák“).  

 

IV. Pravidlá marketingovej akcie  

 

A. Podmienky akcie  

 

1. Akcie sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky starší ako 18 rokov s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky, ktorí si v období trvania akcie uplatnia v predajniach ALLTOYS 

zberateľský album so samolepkami z dezertov Lipánek MINI a Lipánek MAXI výrobca Madeta a. s.  

 

2. Účastník akcie získa samolepky nákupom dezertov Lipánek MINI 80 g (vanilkový, kakaový, DUO, 

vanilka – kakao) a Lipánek MAXI 130 g (vanilkový, kakaový, smotanový, jahodový, DUO vanilka – 

kakao, DUO vanilka – banán, smotanový bez laktózy) značky Madeta a. s. Jedno balenie Lipánek 

MINI alebo Lipánek MAXI obsahuje vždy jednu samolepku.  

 

3. Nazbierané samolepky je potrebné nalepiť do príslušných polí zberateľského albumu, ktoré sú 

k tejto akcii určené. Tento album je možné vyzdvihnúť v tlačenej forme zadarmo v kamenných 

predajniach ALLTOYS, ďalej je potom k dispozícii na webových stránkach 

www.lipankovaparticka.sk a www.lipanek.cz, kde je ho možné stiahnuť.  

 

4. Po nalepení požadovaného počtu unikátnych samolepiek do zberateľského albumu, a po 

odovzdaní albumu pri pokladni ktorejkoľvek predajne ALLTOYS, bude účastníkovi poskytnutá 

možnosť zakúpiť si plyšáka z nižšie uvedenej ponuky za zvýhodnenú cenu (pri predložení 

zberateľského albumu s počtom 10 samolepiek bude cena plyšáka 3,99 €; pri predložení albumu 

s počtom 5 samolepiek bude cena plyšáka 7,99 €. Uvedené ceny sú jednotné pre všetky uvedené 

plyšáky. Počty samolepiek na rôznych zberateľských albumoch nemožno spočítať. Plyšáka možno 

zakúpiť aj bez predloženia zberateľskej karty, a to za cenu 13,99 €.   

 

http://www.lipankovaparticka.sk/
http://www.lipanek.cz/


Účastníci akcie majú na výber z 5 druhov plyšákov:  

EP03319 Maznáčik plyšové zvieratko Žirafa  

EP03321 Maznáčik plyšové zvieratko Panda  

EP03322 Maznáčik plyšové zvieratko Slon  

EP03758 Maznáčik plyšové zvieratko Medvedík šedý 

EP03763 Maznáčik plyšové zvieratko Medvedík béžový s mašľou  

 

5. Vyššie uvedená ponuka platí do vypredania zásob. Zásoby na jednotlivých predajniach sa môžu 

líšiť.  

 

6. Organizátor si vyhradzuje právo v priebehu tejto akcie zmeniť pravidlá alebo akciu obmedziť, 

odložiť, prerušiť alebo zrušiť, a to bez udania dôvodu. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho 

zverejnenia na internetových stránkach www.lipankovaparticka.sk. V takomto prípade nemajú 

účastníci akcie nárok na náhradu škody alebo náhradu akýchkoľvek nákladov.  

 

7. Účastníci akcie, ktorí sa v termíne 1. 10. 2021 až 31. 12. 2022 preukážu s albumom s minimálne 5 

unikátnymi samolepkami majú naviac nárok na odmenu vo forme zľavového voucheru na další 

nákup v predajniach ALLTOYS s platnosťou do 31. 12. 2021. Zľava neplatí na už zľavnený tovar. 

Túto zľavu nemožno sčítať s inými zľavami. 

 

V. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže  

 

A. Podmienky súťaže  

 

1. Účastníci súťaže môžu byť občania Slovenskej republiky starší ako 18 rokov s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky, ktorí svojou účasťou v súťaži bezvýhradne prijímajú tieto pravidlá 

v celom ich rozsahu a budú sa nimi riadiť po celú dobu trvania súťaže a následne aj v dobe 

vyhodnocovania a predávanie výhier. (ďalej len „súťažiaci“).  

 

2. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a všetci ich rodinní príslušníci v priamom 

rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa § 116 občianskeho zákonníka. 

 

3. Podmienkou účasti v súťaži je unikátny kód zo súťažných dezertov Lipánek a tiež registračný blok 

z nákupu v kamenných predajniach ALLTOYS.  

 

4. Unikátne kódy získa súťažiaci nákupom dezertov Lipánek Mini 80g (vanilkový, kakaový, DUO 

vanilka-kakao) a Lipánek MAXI 130g (vanilkový, kakaový, smotanový, jahodový, DUO vanilka-

kakao, DUO vanilka-banán, smotanový bez laktózy) značky Madeta a.s. Jedno balenie dezertov 

Lipánek obsahuje vždy jeden unikátny kód. Kód sa nachádza pod papierovým obalom dezertu, 

konkrétne pod súťažnou samolepkou. Unikátny kód môže byť pre prihlásenie do súťaže použitý 

len raz.  

 

5. Číslo pokladničného bloku z nákupu nájde súťažiaci na papierovom bloku, ktorý obdrží 

v kamenných predajniach ALLTOYS.  Hodnota nákupu, ktorý musí súťažiaci uskutočniť nie je 

stanovená. Číslo pokladničného bloku môže byť pre prihlásenie do súťaže použité len raz.  

 

6. Registrácia do súťaže prebieha na webovej stránke www.lipankovaparticka.sk prostredníctvom 

adresy súťažiaceho, unikatného kódu zo súťažných dezertov Lipánek a čísla účtenky za nákup 

v kamenných predajniach ALLTOYS.  

 

http://www.lipankovaparticka.sk/
http://www.lipankovaparticka.sk/


7. Súťažiaci sa môže z jednej emailovej adresy prihlásiť do súťaže opakovane, ale vždy musí použiť 

nový unikátny kód a unikátne číslo pokladničného bloku.  

 

B. Výhry a ich prevzatie  

 

1. Organizátorom určená porota vylosuje výhercu vecných cien v rámci dvoch losovaní (1. losovanie 

prebehne 21. 12. 2021, 2. losovanie prebehne 16. 01. 2022).  

 

2. V každom losovaní bude vylosovaných päť výhercov, ktorí získajú jednu z uvedených cien:  

 

• 4x voucher po 40 EUR na nákup v predajniach ALLTOYS  

• 6x darčekový balíček Madeta v hodnote 30 EUR  

 

3. Výherci budú kontaktovaní organizátorom spravidla do 14 dní od príslušného losovania. 

Informácie o tejto výhre budú výhercovi zaslané prostredníctvom emailovej adresy, ktorú uviedol 

pri registrácií do súťaže. 

  

4. Pre prevzatie výhry výherca pošle organizátorom svoje kontaktné údaje (celé meno, telefónne 

číslo a poštovú adresu). Organizátor hry nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť kontaktnej 

emailovej adresy, alebo iný dôvod, pre ktorý nebude možné výhercu kontaktovať.  

 

5. Výhra bude výhercovi dodaná do jedného mesiaca od odovzdania kontaktných údajov 

organizátorovi. Pokiaľ výherca nebude reagovať na správu o výhre a výzvu k zaslaniu kontaktných 

údajov po dobu jedného týždňa od oznámenia, organizátor si vyhradzuje právo losovať o danú 

výhru znovu.  

 

C. Práva a povinnosti organizátora súťaže  

 

1. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou iného typu s odpovedajúcou 

hodnotou; ďalej právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže po celú dobu trvania alebo právo 

v ľubovolnom momente  súťaž ukončiť. Výhry nemožno zameniť za hotovosť alebo požiadať o 

vydanie inej výhry, než je stanovaná organizátorom. Výhry niesú prevoditeľné na inú osobu.  

 

2. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny alebo chybného uvedenia 

doručovacej adresy výhercu ani v prípade, že výherca nebude zastihnutý na uvedenej adrese. 

 

D. Osobné údaje  

 

1. Zapojením do súťaže, tj. registráciou do súťaže prostredníctvom formulára na webovej stránke 

www.lipankovaparticka.sk, podľa článku V. A odstavca 3 týchto pravidel, každý súťažiaci. 

 

2. Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu 

meno, priezvisko a e-mailová adresa, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za 

účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po 

dobu trvania Súťaže. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. 

Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla 

správcu. 

 

http://www.lipankovaparticka.sk/


3. Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných 

údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich 

spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich 

osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov 

nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. 

4. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a 

emailová adresa na Facebooku (alebo webovej stránke organizátora). Poskytnutie osobných 

údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa 

budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, 

Slovenská obchodná inšpekcia.  

 

5. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla organizátora, alebo osobne odvolať 

svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov. Ako dotknutá osoba má 

účastník súťaže práva v zmysle § 22 zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej 

žiadosti alebo osobne u organizátora žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných 

údajov a ďalšie práva na obmedzenie alebo výmaz osobných údajov uvedených v § 23, §24 zákona 

o ochrane osobných údajov cit. zákona.  

 

VI. Záverečné ustanovenia  

 

1. Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii 

komunikované na propagačních či iných materiálech v súvislosti s akciou. Tieto pravidlá ako sú 

uvedené, sú v rámci akcie a súťaže úplne a konečné.  

 

2. V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Organizátorom riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky.  

 

3. Účasť v akcii je dobrovoľná a účastnik svojou účasťou vyjadruje súhlas s pravidlami. Akékoľvek 

obchádzanie týchto pravidel účastníkom akcie či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité 

vylúčenie účastníka z akcie či súťaže.  

 

4. Platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania akcie a súťaže zverejnené v elektronickej 

podobe na webovej stránke www.lipankovaparticka.sk. Každý účastník je povinný sa zoznámiť 

s úplnymi pravidlami, ktoré sú pre účast v akcii záväzné.  

 

 

V Prievidzi dňa 1. 10. 2021 

 

http://www.lipankovaparticka.sk/

