
 
 

Oficiální pravidla a podmínky soutěže „UPÍR JEDE“ 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „UPÍR JEDE“ (dále jen „soutěž“).  

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže  

TIPAFROST s.r.o., Žďárského 188, Třebíč, PSČ 674 01, IČ 06626033, DIČ CZ06626033, zapsané 

v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7867 

Dále jen „vyhlašovatel“ 

 

2. Místo konání a doba trvání soutěže 

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky.  

2.2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 8.6.2018 do 30.9.2018.  

2.3. Akce, na kterých se budete moci ve fotokoutku vyfotit jsou následující: 

9.-10.6.2018 Třebíč, atletický stadion 
Spartak 

Třebíč OPEN (fotbalový turnaj) 

30.6.2018 Šatov, fotbalové hřiště  Author Znovín Cup (cyklistický 
závod)  

4.8.2018 Třebíč, zimní stadion Horácké 
Slavie  

Zápas HS Třebíč vs. Kometa 
Brno + oslavy 90. let HS Třebíč  

31.8.-1.9.2018 Koněšín, Letecké muzeum Rodinný festival Happy Faces 

Září 2018 Třebíč, Stadion Na hvězdě Dětský den NUCLEARS 

Září 2018 Třebíč Borovina, stadion 
Fotbalové školy Třebíč 

Sportovní odpoledne – nábor  

 

3. Podmínky účasti  

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18-ti let s trvalým pobytem nebo adresou 

pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“) 

3.2. V zastoupení svého zákonného zástupce se mohou soutěže zúčastnit i osoby nezletilé. 

V případě výhry bude zákonný zástupce povinen svoji totožnost prokázat.  

3.3.  Ze soutěže jsou vyloučení všichni zaměstnanci společnosti vyhlašovatele a dalších 

společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu 

osoby blízké.  

3.4.  Podmínkou účasti v soutěži je vyfotit se v upířím fotokoutku vyhlašovatele na některé z níže 

uvedených akcí. Kreativním způsobem upravenou fotku nasdílet na svém vlastním profilu na 

sociální síti FACEBOOK nebo Instagram s doplněním hashtagu #upirjede.  



 
 

3.5. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže s jednou kreativně upravenou nebo kreativně 

pojatou fotografií z fotokoutku.   

 

4. Průběh soutěže  

4.1. Soutěž probíhá výhradně formou umisťování fotografií na sociálních sítích – Facebook a 

Instagram s hashtagem #upirjede. 

4.2.  Díky tomuto jsme schopni vyhodnotit nejkreativnější fotku, která bude po zásluze odměna.  

4.3. Po každé konané akci bude vyhlášen jeden vítěz, který obdrží karton ledňáků UPÍR, který si 

bude moci vyzvednout na sobě nejbližší prodejně prodávající výrobky TIPAFROST.  

4.4. Po ukončení akcí bude ze všech fotografií vybrána jedna nejupírovatější, která bude 

odměněna kartonem ledňáků dle vlastního výběru a současně exkurzí výroby ve společnosti 

TIPAFROST a.s., kde se ledňáky vyrábějí.  

4.5. Výherce bude informován vyhlašovatelem pod výherní fotografií formou komentáře.  

5. Výhry v soutěži  

5.1. Výhry jsou specifikovány výše a to takto. Po každé konané akci bude vyhlášen jeden vítěz 

s odměnou kartonu ledňáků UPÍR a posléze po ukončení všech akcí bude zvolen jeden hlavní 

vítěz, který bude odměněn kartonem ledňáků dle vlastního výběru a exkurzí výrobny 

vyhlašovatele s kamarády.   

5.2. Výhru nelze převést na jinou osobu.  

5.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit 

výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na 

straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného 

úsilí.  

5.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout 

jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.  

Termín pro převzetí výher -  záleží na domluvě, nejpozději však do 30 dnů od umístění 

komentáře o výhře.  

5.5. Výherce, který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, 

ztrácí na výhru nárok.  

5.6.  Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nevyzvedne výhru včas a v termínu daným 

těmito pravidly.  

 

 

 



 
 

6. Osobní údaje 

6.1. Vyhlašovatel nebude žádným způsobem pro své účely (např. reklamní) používat soutěžící 

fotografie.  

6.2. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů v případě podezření z porušení svých práv.  

 

7. Závěrečná ustanovení  

7.1.  Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.  

7.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná 

plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.  

7.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je 

dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.  

7.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících 

s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, 

předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku 

na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při 

podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je 

např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky 

soutěže.  

7.5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, 

aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. 

V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.  

7.6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění 

pravidel soutěže je k dispozici u vyhlašovatele soutěže na www.tipafrost.com/upir-jede.  

V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na tel. 607 600 770. 

 

V Třebíči 1.6.2018 


