Oficiální pravidla spotřebitelské soutěže „NAKUP ZA 200 KČ A VYHRAJ!“
1. Organizátor
Organizátorem spotřebitelské soutěže „NAKUP ZA 200 KČ A VYHRAJ!“ (dále jen „Soutěž“) je
společnost LAVANDE agency, s.r.o. se sídlem Vestec u Prahy, U Hřiště 267, PSČ CZ 252 50, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29960, IČO: 48951811 (dále
jen „Organizátor“). Organizátor jako provozovatel Soutěže zajišťuje veškeré činnosti související se
zajištěním řádného průběhu Soutěže. Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu
ve smyslu Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“). Společnost
EUROPARK SHOPPING CENTER s. r. o. (dále jen „Europark“) poskytuje pro realizaci Soutěže své
Nákupní centrum EUROPARK v Praze Štěrboholích, adresa: Nákupní 389/2, 3, 102 00 Praha 10.
2. Termín a místo konání soutěže
Registrace do soutěže probíhá u hostesky na adrese: Europark Shopping Center s.r.o., Nákupní 389/3,
102 00 Praha 10 (na pasáži), a to denně od 8. 3. 2019 do 23. 3. 2019 v době od 10.00 – 20.00 hodin, 23.
3. 2019 pouze od 10.00 - 16.30 hodin (dále jen „Doba konání soutěže“).
3. Podmínky účasti v soutěži
Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která
se zúčastní v uvedeném období soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).
4. Zapojení do soutěže:
Soutěžící má právo se registrovat do soutěže na základě předložení 1 pokladní účtenky z daného dne z
některé z prodejen Nákupního centra Europark Praha Štěrboholy včetně hobbymarketu OBI Praha
Štěrboholy a ASKO Nábytek Praha Štěrboholy. Každá účtenka musí být v minimální nominální hodnotě
200 Kč. Na základě této účtenky bude soutěžícímu vždy poskytnuta max. jedna stírací karta (dále jen
„karta“). Předložená účtenka bude označena tak, aby nemohla být použita opakovaně. Datum uvedené
na účtence musí být z aktuálního dne, tj. musí se shodovat s datem dne registrace. Při registraci je
soutěžící povinen se prokázat zakoupeným zbožím, jež je předmětem nákupu uvedeným na účtence. V
případě pochybností je organizátor soutěže oprávněn odmítnout registraci soutěžícího do soutěže.
Soutěžící se může do soutěže registrovat několikrát, vždy však na základě jiné účtenky.
Soutěžící obdrží kartu, na které jsou pole pro vyplnění osobních údajů (jméno a příjmení, e-mail, telefon,
podpis). Ve spodní části se nachází stírací pole. Po jeho setření soutěžící okamžitě zjistí svou denní
výhru. Seznam denních výher a zkrácená pravidla se nacházejí na zadní straně karty. Výhru uplatní
soutěžící na základě setření pole. Herní kartu vhodí do soutěžního boxu.
Popis emise karet:
Celkem je vydáno 6.020 karet.
Každá karta obsahuje jednu z níže uvedených možných denních výher.
Seznam denních výher:
1. Dárek Europark
2. Bonus – slevová kartička
3. Pražský tolar
4. 1 + 1 vstupenky do iQLANDIA
5. 1 + 1 vstupenky do iQPARK
6. Vstupenky do Chocotopia: Wax Museum of Legends by Grévin
7. Vstupenky do Chocotopia: Chocolate Museum by Choco Story
8. Vouchery do TEPfactoru
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9. Vstupenky do Dostihového závodiště Velká Chuchle
Dále může hrát o 3 hlavní ceny. Pokud soutěžící vyplní osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefon,
podpis) na herní kartě a vhodí ji do losovacího boxu, který se nachází přímo u hostesek v pasáži
nákupního centra EUROPARK Štěrboholy v době konání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher,
a to zejména v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být
výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
1. cena: 50 000 Kč v peněžních poukazech na nákupy v Europarku
2. cena: pobyt pro 2 osoby na 3 noci v luxusním apartmá při výběru z Bellevue Hotelů v Českém
Krumlově a Benešově a Villy Beatiky v Českém Krumlově
3. cena: pobyt pro 2 osoby na 3 noci při výběru z Bellevue Hotelů v Českém Krumlově a Benešově a Villy
Beatiky v Českém Krumlově
Losování:
Dne 23. 3. 2019 od 16.35 hodin proběhne v pasáži Nákupního centra Europark slavnostní veřejné
losování 3. hlavních výher – 50 000 Kč v peněžních poukazech na nákupy v Europarku, pobyt pro 2 osoby
na 3 noci v luxusním apartmá při výběru z Bellevue Hotelů v Českém Krumlově a Benešově a Villy Beatiky
v Českém Krumlově a pobyt pro 2 osoby na 3 noci při výběru z Bellevue Hotelů v Českém Krumlově a
Benešově a Villy Beatiky v Českém Krumlově. Losování proběhne za účasti Organizátora, zástupce
Europark.
Z hracích karet budou ze soutěžního boxu vylosováni 3 výherci, kteří správně a pravdivě vyplnili na kartě
všechny údaje - své jméno, příjmení, číslo svého telefonu a svou e-mailovou adresu a podpis (pokud by
nebyly vyplněny všechny údaje, vybírají se noví výherci). Hlavní výhry se budou losovat postupně. Jako
první se losuje 3. cena, následně 2. cena a jako poslední se losuje 1. cena. Jeden soutěžící však může
získat pouze jednu hlavní výhru.
Výherci tří hlavních cen musí být v okamžiku losování přítomni v Europarku se zapnutým mobilním
telefonem. V případě, že výherce nebude přítomen na místě v okamžiku losování se zapnutým mobilním
telefonem, Organizátor bude losování dané hlavní ceny opakovat, dokud nevylosuje výherce, který bude
tyto podmínky splňovat.
Soutěžící musejí bezprostředně po svém vylosování přijmout telefonní hovor pověřené osoby
Organizátora. Pokud hovor nepřijmou maximálně do pátého zazvonění, nebo budou jejich telefonní čísla
vydávat obsazovací tón, budou nedostupní nebo budou jejich telefony nefunkční, pak ztrácejí nárok na
postup do finále a je vybrán nový účastník Soutěže.
Soutěžící se musí ihned po telefonickém rozhovoru s pověřenou osobou Organizátora osobně dostavit
na podium v Europarku, a to nejpozději do 3 minut od ukončení tohoto telefonního rozhovoru.
Soutěžící se musí na pódiu nejdříve prokázat mobilním telefonem se SIM kartou, jejíž telefonní číslo bylo
vybráno. V případě, že bude více osob uplatňovat své právo vybraného finalisty, použije se pro určení
oprávněného finalisty telefonní číslo, které bylo vybráno. V případě, že toto rozlišení nebude dostačující,
bude za finalistu považován ten, kdo předloží SIM kartu, na níž bylo voláno zástupcem Pořadatele v době
výběru finalisty Soutěže.
Pokud se vybraný soutěžící nedostaví ve stanoveném časovém limitu na pódium, ztrácí nárok na výhru.
Pro nově vybraného soutěžícího platí stejné podmínky.
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Výherci hlavní výhry pak obdrží tuto hlavní výhru tak, že jim bude v Nákupním centru Europark osobně
předána v prostorách Center Managementu Europarku ve 2. patře a to nejpozději do30. 4. 2019. Pokud
si výherce do tohoto termínu výhru na výzvu Organizátora osobně v Nákupním centru Europark
nepřevezme, nárok na výhru mu zaniká.
5. Omezující podmínky účasti v soutěži
 Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k
Organizátorovi, k Europarku, ke všem nájemcům Europarku (včetně Aska a OBI), jakož i k dalším
osobám zapojeným do soutěže nebo spolupracujícím na provozním chodu Europarku
(bezpečnostní služba, úklidová služba apod.), anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob
blízkých ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.


Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v
jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani
nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžní plnění.



Do Soutěže budou zařazeny pouze platné a správně vyplněné soutěžní karty vhozené do boxu od
8. 3. 2019 do 23. 3. 2019 (23. 3. 2019 pouze do 16:30 hodin). Organizátor a Europark si vyhrazuje
právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených karet.



Organizátor i Europark si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech otázkách souvisejících s
konáním soutěže.



Organizátor soutěže je s předchozím písemným souhlasem Europarku oprávněn kdykoliv 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 organizátorovi. Organizátor i Europark jsou oprávněni kdykoliv 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 Pořadatele o
námitce je konečné.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zapojením do soutěže soutěžící potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
Zároveň v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 vyjadřuje souhlas:


Se zpracováním svých osobních údajů Europarkem a Organizátorem v rozsahu jméno, příjmení,
telefonní číslo, e-mailová adresa za účelem jejich zpracování souvisejícího s účastí v soutěži.



Se zpracováním osobních údajů za účelem marketingové podpory soutěže. Souhlas zahrnuje
uvedení jména, příjmení a podobizny ve formě tiskové zprávy, fotografie či audiovizuálního
záznamu na internetových stránkách Europarku.



Zároveň Soutěžící vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle výše uvedeného
rozsahu v písm. a) pro další marketingové účely Europarku po dobu 5 let od skončení této
soutěže.



Udělení výše uvedeného souhlasu je dobrovolné a souhlas může být odvolán. Soutěžící má právo
přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů a další
práva dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679.
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Zasláním soutěžního vstupu soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení ze
strany Europarku prostřednictvím elektronických prostředků.

Soutěžící si je vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může odvolat pouze písemně, a to
elektronicky na adrese info@europark.cz, či poštou na adrese: EUROPARK SHOPPING CENTER s.r.o.,
Nákupní 389/3, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy.
7. Ostatní ujednání


Svým zapojením do soutěže vyjadřuje soutěžící v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových
snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní
povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce a
předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich
povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Soutěžící uděluje tento
souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným,
a to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže.



Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze
soutěže vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v
rozporu s pravidly soutěže a/ nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/
nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také
soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či
nečitelně. V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru
zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži,
nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.



Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě
sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo
vyloučit kteréhokoli soutěžícího ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření, že soutěžícího jedná v rozporu s pravidly soutěže a/ nebo dobrými mravy (např.
podvodné nebo nekalé jednání) a/ nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či
škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.



Pokud stoupne počet výherců nad úroveň, kterou lze rozumně předpokládat, Organizátor si
vyhrazuje právo zastavit vydávání výher.



Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit soutěž, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k
podvodu nebo trestnému činu, který znemožňuje konání soutěže. Pokud se takové podezření
potvrdí, vyhrazuje si Organizátor právo spotřebitelskou soutěž ukončit.



Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu
uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané
později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.



Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv
jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Soutěž nemá
charakter veřejného příslibu.
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Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná. Výhry, které
se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v
souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího organizátorovi.



Organizátor ani Europark nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou soutěžící případně
utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.



Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora ve vztahu
ke spotřebitelům.



Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu,
změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit,
pokud bude změna pravidel nutná nebo bude konání soutěže znemožněno nebo ztíženo z
důvodu vyšší moci včetně jakýchkoliv důvodů mimo sféru vlivu Organizátora či Europarku. O
jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.



Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže či informace o ukončení soutěže
budou zveřejněny na webu www.europark.cz.



Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese
www.europark.cz.



V případě dotazů je možné se obrátit na info e-mail soutěže ve formátu – předmět zprávy
EUROPARK a odeslat e-mail na info@lavande.cz.

Tato pravidla jsou platná od 8. 3. 2019 do skončení soutěže, v Praze, Česká republika.

5

