
 

Pravidla 

2022 TummyTox vánoční soutěž „Dárky“ 

 

Tato pravidla se vztahují na vánoční soutěž „Dárky“ TummyTox 2022 (dále jen „Dárky“), které poskytuje společnost 

SENSILAB d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovinsko, IČO: SI27404927 ("TummyTox"). 

 

1. Období soutěže „Dárky“ 

1.1 Soutěž „Dárky“ je propagační soutěž sponzorovaná společností TummyTox („sponzor“).  

1.2 Soutěže „dárky“ se mohou zúčastnit občané České republiky, kteří mají v době účasti v soutěži legální bydliště a jsou starší 

18 let. 

1.3 Akce začíná 7. prosince 2022 v 00:00:01 a končí 31. prosince 2022 ve 23:59:59 (dále jen „doba konání akce“).  

1.4. Výherce bude vybrán v souladu s níže uvedenými požadavky, kontaktován e-mailem do 7. ledna 2023 a oznámen do 48 

hodin po kontaktování.  

  

2. Jak se účastnit 

2.1 Do akce se lze přihlásit prostřednictvím stránky sponzora na Facebooku nebo odesláním přihlášky prostřednictvím online 

formuláře na adrese https://www.tummytox.cz/xmas-giveaway-22. Pro účast v soutěži musíte uvést své celé jméno a platnou e-

mailovou adresu..  

2.2 Přihlášky do soutěže budou platné pouze tehdy, pokud budou odeslány v době konání akce. Na jednu e-mailovou adresu je 

povolena pouze jedna přihláška.  

2.3 V potaz mohou být brány pouze přihlášky z České republiky. 

2.4 Účastí v soutěži nám dáváte souhlas k použití vaší e-mailové adresy pro propagační účely a speciální nabídky a ke 

kontaktování v případě, že se stanete vítězem soutěže.  

2.5. Účast je přípustná pouze v případě, že splňuje výše uvedené požadavky.  

  

3. Ceny 

3.1. Výhrou v této dárkové soutěži je balíček produktů pro zdraví, krásu a pohodu od sponzora. 

3.2 Celkem lze vyhrát 10 cen. 

3.3 Výhry nelze nahradit nebo vyměnit za hotovost, ani je výherce nesmí postoupit nebo převést. 

  

4. Výběr výherců 

4.1. Výherci budou vybráni náhodným losováním ze všech způsobilých přihlášek pod dohledem sponzora.  

4.2 Bude vybráno 10 výherců a 5 náhradníků. Pokud si výherce nevyzvedne výhru do 48 hodin od odeslání oznámení o výhře 

nebo si ji odmítne vyzvednout, má sponzor právo udělit výhru náhradnímu výherci, který splňuje požadavky uvedené v bodě 2 

výše.  

4.3. Všechny údaje předložené sponzorovi musí být přesné a úplné. V opačném případě může být výherce shledán 

nezpůsobilým a cena může propadnout. 

https://www.tummytox.cz/xmas-giveaway-22


4.4 Pokud si náhradní výherce nevyzvedne výhru do 48 hodin od odeslání oznámení o výhře, vyhrazuje si sponzor právo 

nepokračovat ve výběru dalšího výherce.  

  

5. Komunikace  

5.1 Hlavními způsoby komunikace v rámci této akce jsou webové stránky sponzora, sociální sítě sponzora a stránky akce. 

5.2 Výherci budou vyhlášeni na webových stránkách soutěže „Dárky“ poté, co budou informováni e-mailem po skončení období 

dárkové akce.  

6. Ochrana dat 

6.1 Sponzor je subjektem odpovědným za shromažďování osobních údajů účastníků a zajištění jejich bezpečného, 

odpovědného a důvěrného zpracování.  

6.2 Podrobnější informace o ochraně údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů sponzora. 

(https://www.tummytox.cz/ochrana-osobnich-udaju). 

  

7. Obecné podmínky  

7.1 Sponzor si vyhrazuje právo upravit, pozastavit nebo ukončit akci v situacích, které nemůže ovlivnit, a to bez náhrady pro  

účastníky.  

7.2 Účastníci, kteří uvedou nesprávné údaje, budou ze soutěže vyloučeni.  

7.3 V případě podvodného přihlášení si sponzor vyhrazuje právo odejmout vítězi výhru a vybrat náhradního vítěze. 

7.4 Sponzor si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění vyloučit z této akce všechny příspěvky, 

které nejsou v souladu s těmito pravidly, a také účastníky, kteří:  

a. si přivlastnili cizí identitu; 

b. vytvořili a poskytli falešnou e-mailovou adresu nebo; 

c) poskytli nepravdivé nebo neúplné informace.  

7.5 Sponzor nenese odpovědnost za žádné lidské ani technické chyby, které mohou vzniknout nebo se vyskytnout v souvislosti 

se soutěží „Dárky“.  

7.6 Za správu akce je odpovědný výhradně sponzor. 

7.7 V případě, že nastane situace, která není v těchto pravidlech předpokládána, vyhrazuje si sponzor právo provést změny 

soutěže „Dárky“ (ukončené nebo probíhající) a pravidel bez předchozího upozornění.   
 

8. Přijetí pravidel 

8.1. Účast v soutěži znamená plné seznámení se s Pravidly a jejich bezvýhradné přijetí. 
 

9. Spory 

9.1 Všechny případy nepředpokládané v pravidlech a případné změny budou projednány a vyřešeny sponzorem.  
 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo otázky týkající se těchto pravidel, obraťte se na náš tým zákaznické podpory e-mailem na 

adrese [info@tummytox.cz] a do předmětu uveďte "Giveaway Help". 

 

https://www.tummytox.cz/ochrana-osobnich-udaju

