
PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 
o 50 plyšových mamutů 

 

1. Pořadatel soutěže  

Pořadatelem vánoční soutěže „o 50 plyšových mamutů“ (dále jen „Soutěž“) je Forum Nová 

Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla 

Soutěže (dále jen "Pravidla"). 

 

2. Trvání a místo Soutěže 

Soutěž se uskuteční ve dvou termínech: 

 

14. – 15.12.2019 

21. – 22.12.2019  

 

v obchodním centru Forum Nová Karolina (dále jen „FNK“), Jantarová 3344/4, Ostrava 2, 

702 00. Výdejním místem výhry bude Infostánek v přízemí obchodního centra. 

 

3. Podmínky účasti v Soutěži 

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou 

na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit 

pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), a která splní všechny podmínky soutěže: 

a) nakupte ve stanovených termínech v jakékoliv prodejně obchodního centra FNK 

v hodnotě minimálně 2000 Kč, 

b) soutěžící může předložit 1 účtenku s hodnotou minimálně 2000 Kč, případně 

maximálně 2 účtenky, jejichž součet činí minimálně 2000 Kč, 

c) předložte účtenku/účtenky na Infostánku v přízemí FNK, 

d) je nutné předložit účtenku/účtenky s datem, ve kterém si zároveň chcete výhru 

vyzvednout, 

e) účtenku/účtenky nelze použít opakovaně, obsluhou budou z druhé strany 

označeny a poté vráceny účastníkovi soutěže, 

f) je nutná zanechat Pořadateli údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa – 

dále viz bod 7.  

g) každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze 1x za celou dobu trvání, tzn. 

může získat pouze 1 ks výhry. 

 

Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké 

osoby. Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto 

Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle 

Pravidel. 

 

4. Vyloučení ze Soutěže 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a 

také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých 

mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži 

vyloučen i výherce. 

 

5. Průběh soutěže a výběr výherců 



Soutěž potrvá v termínech dle bodu 2. Ve hře je celkem 50 plyšových mamutů, kteří budou 

dle termínů rozděleni takto: 

14. – 15.12.2019 – rozdáme 25 plyšových mamutů, 

21. – 22.12.2019 – rozdáme 25 plyšových mamutů. 

 

Výhry budou určeny pro prvních 25 soutěžících v každém termínu, kteří splní podmínky 

dle bodu 3. 

 

 

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání 

 

Ve hře je celkem 50 plyšových mamutů o celkové délce cca 75 cm. Výhra bude 

soutěžícímu předána ihned v daný den, kdy předloží účtenku/účtenky dle bodu 3. Po splnění 

všech podmínek obdrží prvních 25 soutěžících v každém termínu 1 ks plyšového mamuta, 

který mu předá obsluha Infostánku FNK v přízemí obchodního centra. 

 

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich 

požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.  

 

7. Osobní údaje  

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu 

jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 

„GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.  

 

8. Další ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení nebo přerušení 

Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, 

jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem 

zveřejní. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů 

vynaložených v Soutěži. 

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z 

důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného 

důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, 

poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, 

vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit 

tuto Soutěž.  

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji 

poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. 

Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé v 

průběhu Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí 

Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj 

souhlas řídit se těmito Pravidly.  

 

Ve Ostravě dne 11.12.2019 

 

 


