Pravidla marketingové soutěže k 20. narozeninám
NC Borská pole
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem marketingové soutěže je společnost Societé Tchéque de Centres
Commerciaux, s.r.o.,
IČO: 256 36 821, se sídlem Plzeň – Bory, U letiště 2/1074, PSČ 320 11,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12135,
zastoupena jednatelem Bertrandem Catteau (dále jen jako „Pořadatel“).
2. Spolupořadatel soutěže
Spolupořadatelem marketingové soutěže je společnost DOLÁK s.r.o.,
IČO: 256 22 633, se sídlem Dubno, Evropská 126, PSČ 261 01, okres Příbram,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55629,
zastoupena jednatelem Milanem Dolákem (dále jen „Spolupořadatel“).
3. Organizátor soutěže
Organizátorem marketingové soutěže je Agentura 4PRO s.r.o.,
IČO: 026 15 436, se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, náměstí Míru 2363/10, PSČ 301 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29438,
zastoupena jednatelem společnosti Radkem Loukotou (dále jen jako „Organizátor“).
4. Název marketingové soutěže
Název marketingové soutěže je „20. narozeniny Nákupního centra Borská pole“ (dále jen
jako „Soutěž“).
5. Registrace a místo konání Soutěže
Do soutěže je možno se zaregistrovat v termínu od 15.10.2018 00.00 hod do 5.11.2018 do
21.50 hod (dále jen „Doba registrace Soutěže“) v NC Borská Pole U letiště 2/1074 (dále
jen „Místo konání Soutěže“).

6. Podmínky účasti v Soutěži
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Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší osmnácti let s trvalým pobytem
na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen
„Soutěžící“).
Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru s Organizátorem,
Pořadatelem či Spolupořadatelem soutěže a osoby, které jsou s těmito zaměstnanci
v příbuzenském vztahu.
Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže
nebudou do Soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání
výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra
v takovém případě propadne Pořadateli Soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému
Soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
Výhra nebude předána také v případě, že Pořadatel či Organizátor Soutěže zjistí nebo bude
mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání
výhry v Soutěži.
Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou.
Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat. Při jakémkoli jejich porušení vyhrazuje právo daného účastníka ze Soutěže bez
náhrady vyloučit.
7. Princip a pravidla Soutěže
Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že v Době registrace Soutěže v Místě konání Soutěže,
tj. konkrétně v pasáži u prostředního vchodu, vyplní soutěžní dotazník, ve kterém odpoví na
soutěžní otázku: „Kolik balonků se celkem nachází uvnitř automobilu Toyota Aygo
umístěného v pasáži Nákupního centra Borská pole?“ (dále jen „Soutěžní otázka“) (dále
jen „Soutěžní leták“).
Soutěžní leták musí dále obsahovat vyplněné úplné a pravdivé kontaktní údaje Soutěžícího,
tj. jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, emailová adresa a podpis (dále jen „Soutěžní
údaje“).
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Podpisem vyplněného Soutěžního letáku Soutěžící uděluje Pořadateli a Organizátorovi
Soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti se Soutěží, a to
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a
zároveň svým podpisem stvrzuje souhlas s pravidly Soutěže a prohlašuje, že dovršil
osmnáct let věku.

8. Určení výherců
Po skončení Doby registrace Soutěže bude ze všech řádně zaregistrovaných Soutěžících
vybráno, na základě vyhodnocení nejpřesnější odpovědi na Soutěžní otázku, tři sta (300)
Soutěžících, kteří postoupí do finále Soutěže (dále jen „Finalisté“), které se koná
10.11.2018 v Místě konání soutěže a budou hrát o jednu ze 300 cen.
Finalisté budou o této skutečnosti vyrozuměni Organizátorem nejpozději do 9.11.2018, a to
prostřednictvím emailu z adresy: narozeniny@iborskapole.cz na emailovou adresu dle
vyplněného Soutěžního letáku.
Organizátor si vyhrazuje právo na posouzení splnění pravidel a platnosti každé soutěžní
registrace.
V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení Finalisty či výherce pro nedodržení pravidel
Soutěže bude dodatečným losováním vybrán jeden (1) náhradní výherce. Organizátor si
vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel Soutěže.
V den konání narozeninové akce „20. narozeniny NC Borská pole“, tedy dne 10.11.2018
(dále jen „Akce“) Finalisté provedou sami los prostřednictvím výběru jednoho ze tří set
nafouknutých balónků nacházejících se v Místě konání Soutěže s tím, že všech 300 balonků
bude výherních a dvacet z nich bude obsahovat speciální výhru, kterou je postup do
Velkého finále Soutěže. Těch dvacet Finalistů, jež si vylosují tyto výherní balónky, postupují
do Velkého finále Soutěže (dále jen „Super Finalisté“) (dále jen „Velké finále Soutěže“).
Ve Velkém finále Soutěže, jež se uskuteční 10.11.2018 v 16:30 hodin v Místě konání
Soutěže, Super Finalisté provedou los z dvaceti balónků, kdy jeden z balónků bude
obsahovat hlavní výhru (dále jen „Hlavní výhra“), kterou pro účely této Soutěže zajišťuje
Spolupořadatel.
9. Výhry v soutěži
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•

1. cena – Hlavní výhra Automobil Toyota Aygo, který získá výherce do svého vlastnictví
(dále jen „Hlavní výhra“);

•

2. – 3. cena – Automobil na týden od Toyota Dolák

•

4. – 5. cena – Automobil na víkend od Toyota Dolák

•

6. – 9. cena – Hotovost 5000 Kč

•

10. – 14. cena – Hotovost 2000 Kč

•

15. – 16. cena – Poukaz Reno 1000 Kč

•

17. – 18. cena – Poukaz Datart 1000 Kč

•

19. - 20. cena – Poukaz Sportisimo 1000 Kč

•

21. – 300. cena – ceny drobného charakteru, jejichž přesný výčet bude Finalistům zaslán
do dne 9.11.2018 prostřednictvím emailu.

(dále jen „Výhry“).
Výhry nejsou právně vymahatelné. Hlavní výhra ani Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za
ně poskytnout jiné věcné náhrady. Nepřevzatá Hlavní výhra a Výhra propadá Pořadateli a
Pořadatel je oprávněn znovu vylosovat Výherce propadlé Hlavní výhry nebo Výhry.
10. Souhlas s pravidly Soutěže a ochrana osobních údajů
Soutěžící zapojením se do Soutěže uděluje souhlas, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu
jím poskytnutých údajů v Soutěžním letáku zveřejněny a použity pro účely Soutěže, tj. pro
vedení Soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání Soutěže a devadesáti
(90) dnů poté, a to z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Ve
smyslu zákon a o ochraně osobních údajů je správcem Pořadatel a zpracovatelem
Organizátor. Poskytnutí takovýchto údajů je dobrovolné, avšak pro účast v Soutěži
podmínkou.
Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou na e-mail
gdpr@dolak.cz. Tímto odvoláním přestává být Soutěžícím této Soutěže a ztrácí právo na
výhru. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi.
Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k údajů,, které se jej týkají, právo požadovat
opravu nebo likvidaci nepřesných údajů, resp. údajů zpracovávaných v rozporu s právní
úpravou. V případě, že se Soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány
protiprávně a Organizátor závadný stav neodstraní, může se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
11. Závěrečná ustanovení
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Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje
se je dodržovat.
Organizátor ani Pořadatel tímto nejsou vůči Soutěžícím nijak zavázáni a ti nemají nárok na
jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele či Organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto
pravidlech Soutěže.
Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo činit kdykoli rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním této 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 pouhém podezření z nedodržení pravidel Soutěže,
nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany Soutěžícího.
Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo upravit pravidla Soutěže a její podmínky po celou
dobu jejího trvání, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné
ode

dne

jeho

zveřejnění

na

veřejně

přístupných

internetových

stránkách

www.iborskapole.cz
Soutěžící bere na vědomí, že účast v Soutěži může mít daňové souvislosti. Soutěžící
výslovně potvrzuje, že včas vypořádá na vlastní odpovědnost a náklady veškeré daňové
povinnosti, které mu případně vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži a čerpání výher či
Hlavní výhry.
Pořadatel a Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoli otázkách spojených se
Soutěží a Akcí, ve sporech, pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel Soutěže
s konečnou platností.
V Plzni dne 15. 10. 2018
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