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Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel hry a akcie s názvom „Sadne ti ako 
uliata?“ (ďalej len ako „hra“ alebo „akcia“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý 
v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto hry a akcie (ďalej len „Pravidlá“). Tieto Pravidlá môžu 
byť pozmenené formou písomných dodatkov. 

 
  Článok I. 

Vyhlasovateľ a organizátor 
 

1. Vyhlasovateľom hry je spoločnosť Baťa Slovensko, a.s., so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava, IČO: 
34 103 015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
1140/B (ďalej len „vyhlasovateľ“ alebo aj ako „Baťa“). 
 

2. Organizátorom hry je spoločnosť Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - 
mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel Sro, vložka č. 12143/B (ďalej len „organizátor“ alebo aj ako „Seesame, s.r.o.“). 

 
Článok II. 

Trvanie a miesto konania hry 
 

1. Akcia, ktorá je organizovaná ako hra podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bude prebiehať na území 
Slovenskej republiky vo vybraných šiestich (6) predajniach Baťa nasledovne: 
a) obchodné centrum Aupark, Bratislava; 
b) obchodné centrum Eurovea, Bratislava; 
c) obchodné centrum Bory Mall Bratislava; 
d) obchodné centrum Avion, Bratislava (termíny 4. 11. – 5. 11. 2017 a 11. 11. – 12. 11. 2017); 
e) obchodné centrum Optima, Košice (termíny 18. 11. – 19. 11. 2017 a 25. 11. – 26. 11. 2017); 
f) obchodné centrum Mirage, Žilina; 
g) obchodné centrum Fórum, Poprad 
(ďalej spolu len „vybrané predajne Baťa“). 

 
2. Akcia bude prebiehať v období od 04.11.2017 do 26.11.2017, v sobotu a v nedeľu od 10.00 do 

20.00 hod. vo vybraných termínoch nasledovne: 
a) 04.11.2017 a 05.11.2017; 
b) 11.11.2017 a 12.11.2017; 
c) 18.11.2017 a 19.11.2017; 
d) 25.11.2017 a 26.11.2017 
(ďalej spolu len „priebeh akcie“). 
 

Článok III. 
Podmienky účasti a mechanika hry 

 
1. Do hry sa môže zapojiť každý zákazník, ktorý v čase priebehu akcie príde do vybranej predajne 

Baťa (ďalej len ako „zákazník“ alebo aj ako „účastník“), kde si môže vyskúšať vystavenú topánku, 
ktorá je špecifická (svojím modelom aj veľkosťou) vždy na daný deň. Vystavenú topánku mu 
ponúkne špeciálne vyškolený hostes, ktorý riadi celú aktivitu počas priebehu akcie. 
 

2. Zákazník, ktorý sa zapojí do akcie a splní stanovené podmienky podľa týchto Pravidiel, získa 
niektorú z nižšie uvedených odmien, ktoré do hry poskytuje vyhlasovateľ.  
 

3. Zákazník sa môže v súlade s týmito Pravidlami zapojiť do prebiehajúcej akcie v daný deň iba 
jedenkrát. Opakovaná účasť na hre v rámci jedného dňa trvania akcie nie je možná. 
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4. Zástupcovia a zamestnanci vyhlasovateľa a/lebo organizátora, a tiež osoby im blízke v zmysle 

ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka sú z hry vylúčení. V prípade, ak sa dodatočne zistí, že 
výherca je zamestnancom objednávateľa a/lebo organizátora alebo osobou im blízkou, tomuto sa 
odmena neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa. V prípade, že sa dodatočne zistí, že 
výherca je zamestnancom objednávateľa a/lebo organizátora alebo osobou mu blízkou a tento už 
odmenu prevzal, je povinný túto odmenu bez meškania vrátiť späť vyhlasovateľovi, a ak to už pre 
povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť vyhlasovateľovi celú hodnotu odmeny. 
 

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v hre a/alebo konajúce v rozpore s týmito Pravidlami 
nebudú do hry zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa i napriek uvedenému stala účastníkom hry 
a/alebo výhercom (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť z hry 
vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na odmenu, ktorá bez náhrady prepadá vyhlasovateľovi. 
 

6. Vyhlasovateľ a organizátor si ďalej vyhradzujú právo vylúčiť účastníka z hry, a to obzvlášť v prípade 
podozrenia, že dosiahol účasť alebo výsledok v hre podvodným konaním, konaním v rozpore 
s týmito Pravidlami či v rozpore s dobrými mravmi. Toto rozhodnutie vyhlasovateľa alebo 
organizátora je konečné bez možnosti odvolania. 
 

Článok IV. 
Odmena 

 
1. Zákazník, ktorý si vyskúša topánku, ktorá mu nesadne (čo potvrdí prítomný vyškolený hostes), 

získa:  
a. darčekový kupón na nákup do FAnn parfumérie v hodnote 10 € (platí pri nákupe nad 

50 €), 
b. malý darček priamo na mieste konania súťaže.   

 
2. Zákazník, ktorému topánka sadne (päta by mala v topánke pevne sedieť, čo potvrdí prítomný 

vyškolený hostes), získa: 
 

a. darčekový kupón na nákup do FAnn parfumérie v hodnote 10 € (platí pri nákupe nad 
50 €), 

b. voucher so zľavou 20 % na celý nákup, ktorý je platný iba na daný deň.  
 

3. Každý päťdesiaty zákazník z tých, ktorým topánka sadne, získava okrem vyššie uvedených odmien 
aj jeden pár topánok zadarmo. Model topánok môže byť totožný s vystaveným modelom alebo na 
základe vlastného výberu zákazníka v cenovej hodnote, ktorá neprekročí hodnotu vystavenej 
topánky. Odmenu (topánky) zákazníkovi odovzdá personál predajne priamo na mieste po 
podpísaní preberacieho protokolu.    
 

4. Počet párov topánok, ktoré môžu získať zákazníci účasťou v tejto hre v daný určený deň, ako aj 
celkový počet topánok, ktoré môžu zákazníci získať počas priebehu akcie, je limitovaný a nebude 
sa počas trvania akcie zvyšovať.    

 
5. Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú 

prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR za cenu alebo výhru oslobodené od 
dane. Za splnenie všetkých daňových, odvodových, prípadne iných povinností zodpovedá výlučne 
výherca odmeny. 
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6. Zákazník, ktorý získa odmenu v tejto hre nie je oprávnený požadovať od vyhlasovateľa a/lebo 
organizátora hry namiesto získanej odmeny finančnú kompenzáciu vo výške poskytnutej zľavy 
alebo bežnej predajnej ceny odmeny alebo akúkoľvek inú vecnú cenu. 

 
Článok V. 

Záverečné a osobitné ustanovenia 
 
1. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť voči tretím osobám dňom ich zverejnenia na 

webovej stránke www.bata.sk.  
 

2. Zapojením sa do hry vyjadruje každý účastník svoj súhlas s pravidlami hry obsiahnutými v týchto 
Pravidlách. 
 

3. Hra sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných 
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

4. Vyhlasovateľ  a organizátor súťaže si vyhradzujú právo kedykoľvek, a to aj počas priebehu akcie, 
pozmeniť alebo upraviť tieto Pravidlá, ako aj právo hru a akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo 
úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Pokiaľ vyhlasovateľ príjme 
rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete, zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim 
zverejneniu týchto Pravidiel. 

 
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto Pravidlá a rozhodovať 

o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto hry a akcie. V prípade rozporu ustanovení týchto 
Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa hry a akcie a/alebo nejasností týkajúcich sa 
výkladu týchto Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia 
týchto Pravidiel a výklad vyhlasovateľa. 

 
6. Výsledky hry sú konečné a nemožno sa voči nim odvolať. 

 
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmenu podľa týchto Pravidiel nahradiť inou odmenou 

obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdania odmeny. 
 

8. Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na webovej stránke www.bata.sk 
a v každej vybranej predajni Baťa, kde prebieha táto akcia, pričom vyhlasovateľ je oprávnený 
zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy.  
 

9. Každý účastník berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka 
výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. 

 

10.  Pre prípadné otázky je možné sa obrátiť na organizátora e-mailom na sopkova@seesame.com 
alebo hrinkova@seesame.com.  

 
 
V Bratislave, dňa 2. 11. 2017 
Aktualizované: 16. 11. 2017 
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