Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže

„SBÍREJTE SLUNÍČKA KVALITY A VYHRAJTE“
Tato pravidla soutěže upravují spotřebitelskou soutěž s produkty označenými logy
CHZO – chráněné zeměpisné označení, CHOP - chráněné označení původu, ZTS –
zaručená tradiční specialita (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který
úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

• Není podmínkou, aby text na logu byl v českém nebo slovenském jazyce. Lze
nalepit i loga v jiných jazykových mutacích;

1. Pořadatel

• Obálka musí být označena nápisem „Soutěž SBÍREJTE EVROPSKÁ SLUNÍČKA
KVALITY“;

• Pořadatelem soutěže je Potravinářská komora ČR, Počernická 96, 100 00 Praha
IČ 63110652, spisová značka L 58921 vedená u Městského soudu v Praze (dále
„pořadatel“);

2. Doba trvání soutěže
• Soutěž probíhá od 1. března 2017 do 25. června 2017 včetně, nebo do vyčerpání
odměn, podle toho jaká skutečnost nastane dřív. Soutěž probíhá na území České
a Slovenské republiky.

3. Účastníci soutěže
• Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým
pobytem v některé ze zemí EU, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen
„účastník“, „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí
s podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

4. Výhry
Garantované výhry pro každého - garantovanou výhru získá každý účastník, který
v průběhu doby trvání soutěže zašle na adresu soutěže vyplněnou herní kartu nebo
více karet s nalepenými či jinak připevněnými 20 symboly z produktů s označením
CHZO, CHOP, ZTS;
• Garantovanou výhrou je: utěrka nebo obracečka nebo chňapka
• Celkový počet garantovaných výher dohromady činí 4950; nabídka platí jen
do vyčerpání zásob v tomto počtu;
• Při zaslání více platných karet může jeden výherce získat více garantovaných
výher;
Hlavní výhry – po skočení soutěže budou z došlých platných karet vylosováni dva
výherci hlavní výhry;
• Hlavní výhrou je: kuchyňský robot v hodnotě do 8000 Kč;
• Celkem budou vylosovány dvě hlavní výhry.

5. Princip a podmínky soutěže, doručení výher
• Každý zákazník, který v uvedeném termínu nakoupí alespoň 20 produktů
označených některým z log CHZO, CHOP, ZTS a zašle kartu s logy na uvedený
P. O. Box, se při splnění dále uvedených podmínek zařadí do soutěže o ceny;
• Při nákupu na účet třetí osoby se lze zúčastnit je s jejím souhlasem.
• Soutěžící nalepí či jinak upevní originály log z produktů označených CHZO, CHOP,
ZTS na herní kartu, která je k dispozici ve vybraných prodejnách, u promotýmů,
na webových stránkách www.oznaceni.eu a vyplní všechny požadované údaje
včetně výběru odměny. Pokud soutěžící neoznačí preferovanou odměnu, anebo
pokud již zvolená výhra nebude k dispozici, výběr provede pořadatel. Pro účast
v soutěži není podmínkou využití herní karty, soutěžící může použít i běžný papír,
pokud bude obsahovat údaje shodné s herní kartou, tj. kontaktní údaje pro zaslání
výhry, souhlas se soutěžními podmínkami a bude na něm nalepeno či jinak
upevněno 20 originálů log CHZO, CHOP, ZTS;
• Na jednu herní kartu může být umístěno pouze 20 log. Pokud soutěžící umístí více
log, nebude na ně brán zřetel a karta bude brána, jakoby bylo nalepeno 20 log;
• Pokud nebudou loga nalepena či jinak připevněna na herní kartu či jiný nosič
opatřený identifikačními údaji a budou vložena volně, nebudou do soutěže
zařazena;
• Loga musí být v originále, není přípustné použít kopii, v případě porušení tohoto
pravidla bude herní karta považována za neplatnou;

www.oznaceni.eu

• Vyplněnou herní kartu či karty s nalepenými logy musí účastník zaslat poštou
na adresu pořadatele –SLUNÍČKA KVALITY P.O. BOX 19, 130 11 Praha 3;

• Do soutěže nebudou zařazeny obálky s razítkem podací pošty po 25. 6. 2017.
• V případě, že některá z výher již bude vyčerpána, vyhrazuje si pořadatel právo
nahradit ji jinou. Nahrazení výhry jinou výhrou není důvodem k reklamaci
a na případné reklamace nebude brán zřetel;
• Výhry budou zasílány poštou. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele
soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem
ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce;
• Výhry pro každého budou rozesílány po ukončení soutěže rozeslány nejpozději 60
dní od vyhodnocení soutěže.

6. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení
• Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je
plně dodržovat. Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním svých osobních údajů
poskytnutých pořadateli soutěže k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení
obchodu a služeb, a to až do případného odvolání tohoto souhlasu, nejvíce
však na dobu pěti roků. Správcem osobních údajů je Potravinářská komora ČR,
Počernická 96, 110 00 Praha 10;
• Soutěžící dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit jeho jméno
v souvislosti se získáním hlavní výhry;
• Soutěžící dále potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů
informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je
dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících
z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv
odvolat;
• Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním
obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to až do případného
odvolání tohoto souhlasu, nejvíce však na dobu pěti roků;
• Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení
a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou
písemné informace na adrese správce.

7. Práva a povinnosti pořadatele
• Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k pořadateli či k agenturám
pověřeným zajištěním této soutěže;
• Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude
mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého z účastníků či jiné osoby, která danému účastníkovi dopomohla
k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno
na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel;
• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či
soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení
náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových
stránkách www.oznaceni.eu;
• Výhry nelze vyplatit v hotovosti. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat
právní cestou ani alternativně plnit;
• Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže
k dispozici na webových stránkách www.oznaceni.eu.

