
Úplná pravidla spotřebitelské soutěže 

„Velká jarní soutěž – jarní soutěž 2022“ 

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Velká jarní 
soutěž – jarní soutěž 2022“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným 
dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních 
materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou 
být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.  
 
 

1. Zadavatel a organizátor soutěže  

Spotřebitelskou soutěž „Velká jarní soutěž – jarní soutěž 2022“ pořádá JEDNOTA, 
spotřební družstvo Zábřeh, člen skupiny COOP, se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, 
Zábřeh 789 01, IČO 00032433, DIČ: CZ00032433, spisová značka DrXXIII 255 vedená u 
Krajského soudu v Ostravě (dále jen "pořadatel"). 

2. Trvání soutěže 

Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 11. 5. 2022 do 7. 6. 2022 
včetně. 

 

3. Kdo se může zúčastnit soutěže 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České 
republiky s následující výjimkou: soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou  
v pracovním či obdobném poměru ke společnosti zadavatele anebo jsou k takovým 
osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších  
18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro 
případné převzetí výhry.  

 

4. Pravidla soutěže – účast v soutěži 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v soutěžním období od 11. 5. 2022 
do 7. 6. 2022 (včetně) vhodí soutěžní účtenku s nákupem v hodnotě minimálně 300 Kč, 
razítkem prodejny a vyplněnými identifikačními údaji (jméno, příjmení, telefon) a správně 
doplnit lidové rčení. Během doby trvání soutěže se může každá fyzická osoba účastnit 
opakovaně. Násobí se tím šance na výhru.  

 

5. Určení výherců, výhry v soutěži, oznámení o čerpání výher 

1. Ze všech platných účtenek s řádně vyplněnými identifikačními údaji soutěžícího a správně 

zodpovězenou otázkou vylosujeme 15 výherců dne 12. 7. 2022. 1. vylosovaný obdrží hlavní 

cenu – BENZÍNOVÁ SEKAČKA, 2. místo – ELEKTRICKÝ GRIL, 3. místo – SLUNEČNÍK S 

PODSTAVCEM, 4. místo – TEFAL GRIL – STOLNÍ, 5. – 7. místo – DÁRKOVÝ POUKAZ 



V HODNOTĚ 1.000 KČ MOUNTFIELD, 8. – 10. místo – DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 500 KČ – 

BENZINA, 11. - 15. místo – DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 500 KČ DO PRODEJEN COOP 

JEDNOTY, SD ZÁBŘEH. Výsledky soutěže budou zveřejněny 12. 7. 2022 na webových 

stránkách www.jednota-zabreh.cz. Všichni soutěžící budou o výsledku a výhře informováni 

také telefonicky, na kontakt, který uvedou spolu s identifikačními údaji na účtence. Soutěžící 

může v soutěži vyhrát pouze jednu výhru. Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, 

kteří úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky 

soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároku na výhru.  

 

6. Předání výher 

Výhry budou předávány na prodejnách COOP Jednoty Zábřeh, případně na jiném místě, 
které sdělí pořadatel soutěže výherci. Výhry mohou být předány slavnostně a o předání 
může být na základě písemného souhlasu výherce dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, o který bude před předáním výhry požádán, pořízen 
audio a/nebo video záznam, který může být dále publikován v médiích bez uvedení 
telefonního čísla výherce. Nepřevzaté či zbylé výhry po ukončení soutěže propadají ve 
prospěch pořadatele. 

 

7. Pravidla a povinnosti zadavatele soutěže 

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu 
a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher tak, aby mohly být výhercům 
předány v souladu s těmito pravidly. Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv 
změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu 
celého soutěžního období. Zadavatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o 
výhře.  

 

8. Všeobecné podmínky 

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny 
všechny jeho registrace. Obzvláště je chybou nedostatečně vyplněné soutěžní účtenka  
o identifikační údaje soutěžícího. V takovém případě mu výhra nebude udělena a bude 
vybrán náhradní výherce. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí 
sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení 
kteréhokoliv účastníka soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se 
proti němu odvolat. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, 
nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v 
hodnotě výhry. Zadavatel neodpovídá za škodu/újmu vzniklou užíváním výhry.  
 

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel 

Vhozením soutěžní účtenky do slosovacího boxu této soutěže každý soutěžící potvrzuje, že 
splňuje podmínky účasti v soutěži a dále uděluje zadavateli v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt, případně 
dalších údajů, které organizátorovi v souvislosti se svojí účastí v soutěži poskytne, za 
účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní 
a marketingové účely zadavatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s 



jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a fotografie z předávání výher na webové 
stránce zadavatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho 
osobní údaje budou zpracovány do systému a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje 
souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným 
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených zadavatelem. Zadavatel je 
oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí 
osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou 
formou na adresu sídla zadavatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z 
ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobních 
údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho 
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v 
rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce 
odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo 
zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení zadavateli a má za následek 
vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru, je-li doručeno 
před jejím předáním soutěžícímu.  

 
 

10. Partneři soutěže 

Accom   
NOWACO 
Prima 

Krásno 

Váhala 
 

 

V Zábřehu dne 21. 04. 2022 

___________________________________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba: Petra Hudosová    

Tel: +420 583 498 713         

Mob.: +420 777 876 501     

E-mail: hudosova@jednota-zabreh.cz 

mailto:hudosova@jednota-zabreh.cz

