Úplná pravidla soutěže „FINISH FESTIVAL 2022”
- společná pro Českou republiku a Slovenskou republiku -

Motto:
„Nakup produkty značky Finish a vyhraj myčku nádobí Beko a spoustu dalších cen!”
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „FINISH
FESTIVAL 2022” (dále jen "soutěž"), pořádané souběžně na územích České republiky a Slovenské
republiky. Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky
uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech
určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek
soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel mají
přednost tato úplná pravidla.
Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele nebo organizátora soutěže pouze
formou písemných dodatků.
Pořadatelé soutěže:
V České republice: RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, IČ: 07758791, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 307080,
ve Slovenské republice: RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o., se sídlem Drieňová 3, Bratislava
821 08, Slovenská republika, IČ: 52192440, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného súdu
v Bratislave I, oddíl B, vložka 134830
(dále jen „pořadatel“).
Organizátor soutěže:
Studio Fresh, s.r.o., se sídlem Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika,
IČ: 25228323, DIČ: CZ25228323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, vložka 10701 (dále jen „organizátor“, nebo „organizátor soutěže“).
Technický správce soutěže:
Studio Fresh Net, s.r.o., se sídlem Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, IČ:
29109701, DIČ: CZ29109701, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl
C, vložka 25394 (dále jen „technický správce“ nebo „technický správce soutěže“).
Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá výhradně v termínech a místech konání soutěže, uvedených v Příloze těchto pravidel
(dále jen „Příloha“), přičemž termínem konání soutěže se rozumí čas od 00:00:00 hod. prvního dne
termínu konání soutěže do 23:59:59 hod. posledního dne trvání soutěže v konkrétním místě konání
soutěže (dále jen „termín konání soutěže“) a místem konání soutěže se rozumí konkrétní vybrané
obchodní řetězce (dále jen „řetězce“) nebo maloobchodní prodejny (dále jen „tradiční trh“), jak jsou
tyto uvedeny v Příloze (dále jen „místo konání soutěže“ nebo „prodejce“).

Účast v soutěži:
I.

Soutěž se vztahuje výhradně na výrobky prodávané pod obchodní značkou Finish, tj. mycí nebo
podpůrné prostředky do myček nádobí (tablety, gely, prášky, soli, leštidla, osvěžovače atd.),
dále jen „soutěžní výrobek“ nebo „soutěžní výrobky“.

II.

Spotřebitel se soutěže zúčastní tak, že v termínu konání soutěže:
• v konkrétním místě a v konkrétním termínu konání soutěže jednorázově zakoupí soutěžní
výrobky (jeden výrobek, či libovolnou kombinaci jakýchkoliv soutěžních výrobků) obchodní
značky Finish v minimální celkové hodnotě uvedené v Příloze pro příslušné místo konání
soutěže (dále jen „soutěžní nákup“); po zaplacení tohoto soutěžního nákupu obdrží od
prodejce daňový doklad (účtenku nebo fakturu), jehož prostřednictvím se může zapojit do
soutěže (dále jen „daňový doklad“);
• uschová si daňový doklad prokazující provedení soutěžního nákupu.

III.

Způsoby registrace:
III.A

v herní kartě, kterou obdrží na pokladně nebo u informačního pultu prodejce
soutěžící řádně, úplně a čitelně vyplní všechny herní kartou vyžadované informace
včetně uvedení požadovaných údajů z daňového dokladu, kterými jsou zejména číslo
daňového dokladu (účtenky), jméno a přímení, adresa a telefonní číslo (dále jen
„herní karta“)

a takto řádně, úplně a čitelně vyplněnou herní kartu vhodí do soutěžního boxu,
umístěného v místě konání soutěže, nebo
III.B

registruje se v termínu konání soutěže na https://www.vyhrajmycku.cz (dále též
„webová stránka soutěže“), a to tak, že vyplní všechny na webové stránce soutěže
umístěným registračním formulářem vyžadované informace včetně uvedení data a
času nákupu z účtenky, nahraje prostřednictvím webové stránky soutěže fotografii
daňového dokladu tak, aby z něj byly patrny požadované údaje, tj. zejména datum a
čas pořízení soutěžního nákupu (jsou-li na dokladu uvedeny) a název zakoupeného
produktu / zakoupených produktů značky Finish ve stanovené minimální celkové
hodnotě a takto řádně vyplněný formulář včetně svého souhlasu s pravidly soutěže
odešle prostřednictvím webové stránky soutěže.

Možnost registrace do soutěže podle odst. III.A a/nebo podle odst. III.B pro účast v konkrétních
místech konání soutěže je upravena v Příloze.
IV.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem vhození řádně, úplně, čitelně a v souladu s těmito
pravidly vyplněné herní karty do soutěžního boxu, umístěného v místě konání soutěže nebo
úspěšnou a úplnou registrací na webové stránce soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo
„registrace“).

V.

Za soutěžícího v soutěži o výhry je považována osoba, která splnila všechny podmínky pro
zapojení do soutěže, tj. mimo jiné provedla soutěžní nákup v minimální uvedené hodnotě a
řádně, úplně a čitelně vyplněnou herní kartu vhodila do soutěžního boxu nebo provedla
soutěžní registraci na webové stránce soutěže.

VI.

Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem a
s novými údaji z nového daňového dokladu na nové herní kartě nebo v nové registraci na
webové stránce soutěže. Údaje z jednoho daňového dokladu lze do soutěže zapojit vždy pouze
jednou, v opačném případě budou všechny registrace se stejnými údaji z jednoho daňového
dokladu ze soutěže vyřazeny. V rámci jedné registrace je možné použít údaje maximálně
z jednoho daňového dokladu.

VII.

Za každý jednorázový soutěžní nákup soutěžních výrobků ve stanovené minimální hodnotě tak
lze provést pouze jednu registraci, tzn. jeden daňový doklad = jedna soutěžní registrace (bez
ohledu na to, o jakou hodnotu přesahuje hodnota soutěžního nákupu uvedenou minimální
částku).

VIII.

Každá soutěžní registrace musí obsahovat platné údaje soutěžícího a platné údaje
z daňového dokladu, registrace neobsahující platné údaje, či neobsahující všechny požadované
údaje, registrace ve špatném nebo neúplném nebo nevyhovujícím tvaru nebude do soutěže
zařazena. Datum a čas na daňovém dokladu nesmí být nižší než datum a čas začátku termínu
konání soutěže v daném místě konání soutěže.

IX.

V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené daňové doklady (účtenky) prodejce
uvedeného v části „Termín a místo konání soutěže“ těchto pravidel (resp. v Příloze) a které i
jinak splňují pravidla této soutěže.

X.

Soutěžící je povinen uschovat ke každé registraci originál daňového dokladu o nákupu – dokladu
o zaplacení soutěžních výrobků, a to po celou dobu konání soutěže, tedy i po vhození herní
karty do soutěžního boxu nebo po registraci na webové stránce soutěže. Pokud soutěžící
nepředloží na výzvu organizátora či jím pověřené osoby originál (ověřenou kopii) dokladu /
dokladů o zaplacení soutěžního nákupu v minimální uvedené hodnotě a i jinak splňující
podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže vyřazen a ztrácí jakýkoliv nárok na výhru.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyzvat výherce, aby mu daňové doklady zaslal na jím
určenou adresu a v určeném termínu, a to na náklady výherce. V takovém případě je výherce
je povinen doložit daňové doklady ke všem svým registracím do soutěže, ať již výherním nebo
nevýherním.

XI.

U každé soutěžní registrace provedené vhozením herní karty do soutěžního boxu jsou
organizátorem soutěže evidovány tyto informace:
• jméno a příjmení účastníka soutěže,

•
•
•
•
•
XII.

U každé soutěžní registrace provedené na webové stránce soutěže jsou organizátorem soutěže
evidovány tyto informace:
•
•
•
•
•
•

XIII.

adresa bydliště účastníka soutěže,
telefonní číslo účastníka soutěže,
e-mail účastníka soutěže,
podpis soutěžícího,
číslo daňového dokladu (účtenky).

jméno a příjmení účastníka soutěže,
telefonní číslo účastníka soutěže,
e-mail účastníka soutěže,
IP adresa,
user-agent,
datum a čas provedení soutěžního nákupu ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM nebo ve
formátu, v jakém jsou tyto na daňovém dokladu uvedeny.

Pořadatel ani organizátor soutěže nejsou odpovědni za chybné doručení nebo nedoručení herní
karty do soutěžního boxu nebo chybnou či neúspěšnou registraci na webové stránce soutěže.

Výherci a výhry v soutěži:
Rozdělení a počet výher pro jednotlivá místa konání soutěže jsou uvedeny v Příloze. Výhrami
uvedenými v Příloze se rozumí:
•
•
•
•

„myčka“ – 24× myčka nádobí Beko DFN28422X (hodnota Kč 8500 / € 340),
„vysavač“ – 10× tyčový vysavač Beko VRT 61814 VR (hodnota Kč 2500 / € 100),
„fén“ – 34× vysoušeč vlasů Grundig HD 7082 (hodnota Kč 700 / € 28),
„balíček“ – 7× dárkový balíček produktů Finish (hodnota Kč 1000 / € 40),

přičemž pro jednotlivé segmenty trhu je určeno:
tradiční trh:

18× myčka (13× CZ, 5× SK),

řetězce:

6× myčka (5× CZ, 1× SK),
10× vysavač (CZ),
34× fén (SK),
7× balíček (CZ),
(dále jen „výhry“).

Určení výherců výher:
I.

Výhry získají soutěžící náhodně vylosovaní organizátorem soutěže ze všech platných
soutěžních registrací za konkrétní místo konání soutěže, přičemž počty a druhy výher pro
každé místo konání soutěže jsou uvedeny v Příloze.

II.

Losování proběhne 25. dubna 2022 (pro všechna prodejní místa v České i Slovenské
republice s výjimkou prodejních míst Tevos, SK) a 20. května 2022 (pouze prodejní místa

Tevos, Slovenská republika). Výherci budou bezprostředně po losování zveřejněni na
stránkách soutěže. Výherce výhry může být po vylosování SMS zprávou nebo telefonicky
vyzván, aby nejpozději do 15 dní od obdržení výzvy zaslal na adresu organizátora soutěže
originály nebo úředně ověřené kopie daňového dokladu nebo všech daňových dokladů,
s nimiž se zapojil do soutěže.
III.

Bude-li k tomu vyzván, je výherce povinen poslat výše uvedenou zásilku na adresu: Studio
Fresh, s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary s označením hesla na obálce „Finish
festival 2022“, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy oznámení o výhře obdržel, přičemž
rozhodným datem je datum na poštovním razítku. Na odpovědní zásilku odeslanou později
nebude brán zřetel. Zásilku je doporučeno výherci zaslat doporučeně. V případě, že výherce
nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech nebo výherce nebude možné
opakovaně kontaktovat, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele
soutěže, který je oprávněn ji užít k jiným marketingovým účelům.

IV.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo požadovat po výherci jakož i po jakémkoliv
soutěžícím bez ohledu na to, zda se stal výhercem v soutěži, zaslání všech daňových
dokladů, s nimiž se zapojil do soutěže, prokazujících uskutečnění soutěžních nákupů, jak
stanoví tato pravidla.

V.

Výhra bude výherci předána nejpozději do 10 pracovních dnů od případného ověření
nároku na výhru, avšak ne dříve než 30 kalendářních dní po uplynutí termínu konání
soutěže.

VI.

Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na
účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz
totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na
vyzvání organizátorovi soutěže vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen.
V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže,
který je oprávněn rozhodnout o jejím užití.

Závěrečná ustanovení:
I.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže
a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované
registrační údaje a podpisem herní karty potvrdí souhlas s těmito pravidly soutěže nebo
provedou úspěšnou registraci vyplněním všech požadovaných údajů na webové stránce
soutěže. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude
umožněna.

II.

Pořadatel je oprávněn výhru nahradit jinou obdobnou výhrou. Pořadatel ani organizátor
soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí
v soutěži či související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce
okamžikem předání výhry výherci.

III.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru
reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru
není možné vymáhat soudní cestou.

IV.

Výhru soutěžící převezme do 5 dnů ode dne, kdy k tomu bude pořadatelem, organizátorem
nebo přepravcem vyzván. Neučiní-li tak v tomto termínu, výhra se výherci neodevzdá a tato
propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším použití.

V.

Soutěže v České republice se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na
území České republiky starší 18 let. Soutěže ve Slovenské republice se mohou zúčastnit
pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území Slovenské republiky starší 18 let.

VI.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, všechny osoby podílející se na
organizaci této soutěže, zejména zaměstnanci prodejce, zaměstnanci pořadatele a
zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem
stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra
se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého
z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

VII.

Pořadatel ani organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných
poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto
soutěží. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za nedoručení registrace do soutěžního
boxu nebo za její ztrátu.

VIII.

Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje
právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

IX.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

X.

Listina se jmény výherců bude k dispozici u organizátora soutěže nebo jím pověřené osoby.

XI.

Účastí v této soutěži se soutěžící účastní marketingové akce, zahrnující zpracování osobních
údajů pro účely vedení této akce způsobem, uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů.
Doba zpracování osobních údajů a poučení o právech jsou uvedeny v Zásadách ochrany
osobních údajů, která tvoří přílohu těchto úplných pravidel.

XII.

Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si organizátor vyhrazuje právo daného účastníka ze
soutěže bez náhrady vyloučit. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající
v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní
některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které
poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá
pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití. Účastník soutěže bude
vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo budou mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků
či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

XIII.

Zpracování veškerých osobních údajů o účastnících je plně v souladu s platnou legislativou
v oblasti zpracování osobních údajů:

• na lokální úrovni
o CZ – se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017,
o SK – so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z 29. novembra 2017,
• na evropské úrovni s přímou účinností v České a Slovenské republice s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Způsob zpracování shromážděných údajů je upraven v Zásadách ochrany osobních údajů,
dostupných po dobu termínu soutěže v místě konání soutěže a tvořících přílohu těchto
úplných pravidel.
XIV.

Jediným správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)
pro potřeby této soutěže je v České republice RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol.
s r.o. a ve Slovenské republice RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.

XV.

CZ: Soutěž je pořádána v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Účastník soutěže má právo podle tohoto zákona
se obrátit v případě jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti se Soutěží s žádostí
o mimosoudní vyřešení sporu na dozorující orgán, kterým je v tomto případě Česká
obchodní inspekce na adrese https://www.coi.cz/.
SK: Soutěž je pořádána v souladu s ustanoveními platných právních předpisů včetně zákona
250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele v platném znění. V případe vzniku jakéhokoliv sporu
je soutěžící oprávněn obrátit se ve smyslu platných právních předpisů na dozorující orgán,
kterým je Slovenská obchodní inspekce, se žádostí o alternativní řešení sporu v souladu se
zákonem č. 391/2015 Z. z. Podrobnejší informace jakož i možnost požádat
o alternativní řešení sporu najdete na webové stránce www.soi.sk.

XVI.

Slovenský výherce – pokud hodnota výhry přesáhne € 350 včetně vypočtené daně z příjmů,
je výherce povinen zdanit výhru ve smyslu § 8 zákona č. 595/2003 Sb. v platném znění jako
ostatní příjem v daňovém přiznání do 31. 3. následujícího roku po převzetí výhry. Pořadatel
má povinnost ve smyslu § 8 odst. 10 uvedeného zákona oznámit výherci hodnotu výhry
nebo ceny (s DPH), kterou je pořizovací cena nebo vlastní náklady poskytovatele výhry. Tuto
svou povinnost splnil pořadatel tímto zveřejněním hodnoty výhry (viz výše).

XVII.

Tento statut je uložen u pořadatele soutěže po celou dobu trvání soutěže. Pravidla jsou po
celou dobu trvání soutěže volně k dispozici v místě konání soutěže.

V Praze dne 21. 01. 2022

CZ

PŘÍLOHA pravidel Soutěže
Místo konání soutěže (CZ)
prodejce

adresa

Barvy-Laky
Jednota Mikulov
VALFAs.r.o.
Plaj Plus
Krestýn
PEMI
TERNO
FERRUM
TERNO
Tvarbet Moravia a.s.
Top SinhDuong Kim
Burešová Hana
SU servis
Špringer Jiři
TUTY COOP Opava 418
Espace (Prima drogerie)
PTT Global
Globus

všechny prodejny
všechny prodejny
Cyrilometodějská 576
Nákupní 520/1b
U Libenské křižovatky
Táboritská 24
Husinecká 1190
Dragounská 130
tř. Tomáše Bati 398
Dolní Valy 2
Tyrčova 683
Komenského nám.110
Hraniční 6
nám. TGM 22
Mírové náměstí č.488
všechny prodejny
Libušská 319/126
všechny prodejny

město

Val. Klobouky
Havířov
Šumvald
Praha 3
Prachatice
Klatovy
Zlín
Hodonín
Osek
Nové Strašecí
Č. Budějovice
Prostějov
Horní Benešov
Praha 4

Miesto konania súťaže (SK)
predajca
Tevos
Spuchlák
LŠ Nitra
VO DMJ
Drogéria BUGY
Ivin

ulica
(všetky predajne)
Sasinkova 74
Novozámocká 199
Budovateľská 1288
Alej Slobody 3056
Valaska bela

město
Malacky
Nitra
Vranov n/Topľou
Dolný Kubín
Valaska bela

Termín konání
soutěže

minimální
hodnota
nákupu

myčka

01. 03. - 20. 03. 2022
16. 03. - 29. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
17. 02. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
24. 03. - 23. 04. 2022

199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
999 Kč
349 Kč

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Termín konania
súťaže
01. 04. - 30. 04. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022
01. 03. - 31. 03. 2022

Stránka 1

Počty výher
vysavač balíček
2
3

2
5
5

způsob
registrace
web
web
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
herní karta
web

minimálna
Počty výhier
spôsob
hodnota
registrácie
fén
balíček
nákupu umývačka
7,99 €
7,99 €
7,99 €
7,99 €
7,99 €
7,99 €

1
1
1
1
1
1

34

herná karta
herná karta
herná karta
herná karta
herná karta
herná karta

