Všeobecná pravidla soutěže “Soutěž pro členy věrnostního programu”
I. Pořadatel a organizátor soutěže
Soutěž “Soutěž pro členy věrnostního programu” (dále jen „soutěž“) bude probíhat na
internetových stránkách Centra Chodov na adrese centrumchodov.cz
Organizátorem soutěže je společnost CENTRUM CHODOV, a.s., Na Příkopě 388/1, PSČ: 110
00, Praha 1, IČO: 24206377, DIČ: CZ24206377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod spis. značkou B 17833 (dále jen „organizátor“).
Pořadatelem soutěže je DVN Agency s.r.o., se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00
Praha 8, IČ: 06379559, DIČ: CZ06379559, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS
v Praze, oddíl C, vložka 281260 (dále jen „pořadatel”).

II. Termín a lokalizace
Soutěž probíhá od 9. 2. 2018 00:00:01 hodin do 14. 2. 2018 23:59:59 hodin (dále jen „doba
trvání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím internetové
stránky na adrese centrumchodov.cz (dále jen „místo konání soutěže“).

III. Podmínky účasti v soutěži
Podmínkou účasti v soutěži je vytvoření členství ve Věrnostním programu Centra Chodov, tj.
soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v České
republice, která se po dobu trvání soutěže stane členem Věrnostního program Centra
Chodov, mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora,
obchodní partneři a dodavatelé pořadatele a organizátora včetně jejich zaměstnanců a
spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu
soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu § 22 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je
dodržovat.
Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze jednou, tj. zaregistrovat se do Věrnostního
program Centra Chodov pouze jedou. Dodržení podmínky jedné registrace pro jednoho
soutěžícího bude ověřeno podle kombinace jména, data narození a emailové adresy.

IV. Princip soutěže

Principem soutěže je zaregistrovat se po dobu trvání této soutěže do Věrnostního programu
Centra Chodov – vytvořit si právě jeden uživatelský účet na internetových stránkách
centrumchodov.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Centra Chodov dostupné pro
operační systémy iOS a Android.
Všichni uživatelé, kteří splní podmínky soutěže, budou zařazeni do soutěže.
Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplnou nebo jinak vadnou registraci mající za následek
nemožnost jejího použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi
na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo registraci soutěžícího, která nesplňuje podmínky
stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v článku VI.), nezařadit do soutěže nebo jí ze
soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a
to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

V. Výhry a vyhlášení vítězů
Ceny:
6x čepice Raškovka (3xS, 2xM, 1xL)
3x šátek ZETO
3x OH šála
3x OH rukavice
Pořadatel vylosuje 15 soutěžících. Každý výherce obdrží jednu cenu dle pořadí v jakém
budou vylosováni. Losování provede komise složená ze zástupců organizátora a pořadatele v
počtu 3 osob. Losovat se budou jména účastníků vytištěná na papíře tak, aby losující neviděl,
koho losuje.
Soutěž končí 14. 2. 2018 23:59:59. Výherce bude vyhlášen prostřednictvím článku na
internetové adrese www.centrumchodov.cz nejpozději do dvou pracovních dnů od ukončení
soutěže. Výherci budou informováni o výhře formou e-mailu.
VI. Předání výher
Výherce je povinen odpovědět pořadateli soutěže na zprávu o výhře, a to nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne zaslání e-mailu o výhře a prokázat svou totožnost, členství ve
Věrnostním programu Centra Chodov a věk pro převzetí výhry. Pokud soutěžící tyto
informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra zůstává
organizátorovi.

Výhra bude výherci osobně předána organizátorem na adrese: CENTRUM CHODOV,
Roztylská 2321/19, 148 00 Praha.
Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí
osobu.
Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout
jinou nepeněžitou náhradu.
Výherce neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře.
VII. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení,
odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže
měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech
soutěž i zrušit.
Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat
soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se
pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího
vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o
sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem soutěže,
např. v důsledku duplicity kontaktních údajů, nemá nárok na výhru.
Účastí v této soutěži dle článku III. těchto pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke
zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů dle zákona číslo 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů v platném znění (detaily jsou uvedeny u registrace do věrnostního
programu na adrese http://centrumchodov.cz/privacypolicy), a dále souhlas se zasíláním
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící
uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s
uveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách soutěže. Poskytnutí údajů
je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl
organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21
zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit
se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v
případě, že by zjistil, že organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného
zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních
údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen pořadatel soutěže.
Účastí v soutěži dle článku III. těchto pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel i
organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení, podobiznu a výrok v médiích (včetně
internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této
soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.
VIII.

Autorská práva

Soutěžící odpovídá za to, že vytvořením registrace ve Věrnostním programu Centra Chodov
nebudou porušena práva třetích osob.
Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli i organizátorovi bezplatně
celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a
to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4
autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po
jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání
majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím
osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel a organizátor není povinen udělenou
licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje
vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční
smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění),
přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem či organizátorem, bez ohledu na to, jestli
byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele a
organizátora s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6
autorského zákona.
IX. Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi
uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou
považována v rámci soutěže za jediná úplná.
Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími
pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich
zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránkách soutěže
na adrese centrumchodov.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese organizátora
soutěže, CENTRUM CHODOV, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha.
Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook,
společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že
poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook
Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit
s dotazem na zeď facebookového profilu: https://www.facebook.com/centrumchodov.

V Praze dne 8. 2. 2018

