Pravidla soutěže
Účelem tohoto dokumentu je jasná úprava pravidel soutěže
„TREZOR“ (dále jen „soutěž“)

1. Vyhlašovatelem soutěže je:
CPI Shopping Teplice, a. s.
se sídlem: Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
IČO: 24831107
DIČ: CZ24831107
(dále jen „vyhlašovatel“)
2. Organizátorem soutěže je:
MEDIAREX COMMUNICATIONS, s.r.o.
se sídlem: Loretánská 13, 118 00 Praha 1
IČO: 26699249
DIČ: CZ26699249
(dále jen „organizátor“)
3. Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá od 1. března 2018 0:00:00 hod. do 30. dubna 2018 23:59:59 hod. (dále jen
„doba konání soutěže“) v nákupním centru Olympia Teplice, Srbická 464, 415 01 Teplice
(dále jen „místo konání soutěže“).
4. Účast v soutěži:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na
území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která v době konání
soutěže provede a zaplatí kvalifikační nákup v hodnotě 500 Kč (slovy: pětset korun
českých) na jedné účtence. Kvalifikační nákup lze provést v jakémkoliv obchodě v místě
konání soutěže, vyjma čerpací stanice Ahold, mycí linky IMO a sázkových tiketů. Do hry
nelze vstoupit s účtenkou na nákup dárkových poukázek Olympia.
Účastník soutěže si musí uschovat účtenku prokazující každý soutěžní nákup. Tuto účtenku
musí předložit účastník organizátorovi soutěže v případě uplatnění nároku na výhru.
Pokud výherce nepředloží účtenku prokazující kvalifikační nákup, přestává být výhercem.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala
výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok
na výhru a výhra se nepředá.

5. Průběh a princip soutěže:
•

Princip soutěže je postaven na otvírání trezoru, zabezpečeného digitálním zámkem.

•

V trezoru je ukryta výhra 1 000 000 Kč (slovy: Jeden milion korun českých) ve formě
maket bankovek.

•

Každý účastník soutěže, který provedl kvalifikační nákup, předložil ke kontrole účtenku
a zaregistroval své kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail, číslo telefonu), má možnost
pokusit se digitální zámek otevřít.

•

Na číselníku zadá 6 ciferný (slovem: Šesticiferný) kód. Pokud je kód správný, trezor se
otevře a soutěžící získá svou výhru.

6. Výhry v soutěži
• Výhrou v soutěži je 1 000 000 Kč (slovy: Jeden milion korun českých)
• Pokud se v kterémkoliv dni soutěžícímu podaří výhru získat, soutěž končí. Podle uvážení
vyhlašovatele může pokračovat druhým kolem za stejných podmínek. Případné
pokračování bude vyhlašovatelem oznámeno zákazníkům včetně data zahájení nového
kola.
 Se zákazníkem, který získá hlavní výhru, bude sepsán protokol o výhře a po verifikaci výhry
ze strany pojistitelů mu bude výhra vyplacena přímo na jeho bankovní účet do 28 (slovy:
Dvaceti osmi) pracovních dnů.
 Vyhlašovatel soutěže se zavazuje odvést z výhry případně výher srážkovou daň dle
platných právních předpisů.
7. Uplatnění výher v soutěži:
Účastník této soutěže nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele a/nebo
pořadatele, než uvedená v těchto pravidlech. Vyhlašovatel ani Pořadatel neodpovídají za
plnění, dodávaná třetími stranami.
8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
9. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. Pořadatel ani organizátor
neodpovídají za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv.
10. Do soutěže budou zařazeni pouze soutěžící s platnou účtenkou z kvalifikačního nákupu.
Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech

kvalifikačních účtenek.
11. Soutěžící se do soutěže mohou zapojit opakovaně, ale vždy pouze s platnou účtenkou
z dalšího kvalifikačního nákupu. Denní limit pro počet pokusů o otevření trezoru je 5
(slovy: pět) pokusů od jednoho soutěžícího.
13. Vyhlašovatel i organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího
s konáním soutěže. Vyhlašovatel ani organizátor soutěže neodpovídají za uvedení
nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským
faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či
jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.
14. Organizátor soutěže je s předchozím písemným souhlasem vyhlašovatele oprávněn bez
náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo
zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené
verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato
úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné
rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy vyhlašovateli soutěže. Vyhlašovatel i
organizátor soutěže jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži.
Případné námitky k průběhu soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu
uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané
později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.
15. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly.
16. Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této
soutěže vyhlašovateli a organizátorovi soutěže. Osobní údaje budou zpracovány za
účelem vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového zpracování, zejména se
jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, fotografie ve sdělovacích
prostředcích, na webových stránkách a sociálních sítích vyhlašovatele a organizátora, a
to po dobu 5 let od udělení souhlasu resp. od zapojení do soutěže. Udělený souhlas
soutěžícího zahrnuje rovněž ve smyslu § 27 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních
údajů souhlas s předáním osobních údajů do jiných států. Účastník soutěže, který poskytl
správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák.
č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli
bezplatně na adrese správce odvolat.
17. Soutěžící zároveň uděluje výše specifikovaný souhlas se zpracováním těchto osobních
údajů prostřednictvím organizátora – společnosti Mediarex Communications, s.r.o., se
sídlem Loretánská 13, 118 00 Praha 1, tel. 257 535 746-8.
18. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele, organizátora a všichni
zaměstnanci ze s nimi spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto

zaměstnanců. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci
neodevzdá.

19. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na www.olympiateplice.cz a zároveň jsou uložena
v písemné podobě v sídle vyhlašovatele i organizátora soutěže.

V Teplicích dne: 28. února 2018

