PRAVIDLA SOUTĚŽE Z LÁSKY K FOTBALU
(dále jen „Pravidla”)
1.POŘADATEL
1.1.

Pořadatelem soutěže “Z LÁSKY K FOTBALU” (dále jen „Soutěž“) je společnost PEPSICO CZ s.r.o., IČ 485 87 354, se sídlem Kolbenova 510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
18017 (dále jen „PEPSICO“ nebo „Pořadatel“).

1.2.

Soutěž technicky zajišťuje společnost Lisbeth s.r.o., IČO 066 84 360, se sídlem Pobřežní
46 186 00 Praha 8 Czech Republic (dále jen „Agentura“).

2.OBECNÉ PODMÍNKY
2.1.

Soutěž probíhá ve spolupráci se společností BILBO šmak s.r.o., se sídlem S. K. Neumanna 1089, 434 01 Most, IČ 25025228 (dále jen „Bilbo Šmak“) provozující restaurace
Bilbo Šmak na území České republiky. Společnost BILBO šmak s.r.o. není pořadatelem
a neodpovídá za zajištění průběhu a uskutečnění soutěže.

2.2.

Soutěž probíhá od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019 (dále jen „termín“) v soutěžních kolech
denních, týdenních a měsíčních dle těchto pravidel.

2.3.

Soutěž probíhá v pobočkách restaurací Bilbo Šmak (také jako „místo“) a na webových
stránkách www.bilbosmak-soutez.cz (dále jen „Webové stránky”). Webové stránky
jsou plně administrovány Agenturou a Pořadatelem.

2.4.

Výherci Soutěže budou vyhlašováni každý den v době termínu Soutěže na Webové
stránce www.bilbosmak-soutez.cz.

2.5.

Účastníkem Soutěže může být každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která
v termínu Soutěže provede nákup jídla v některé z poboček Bilbo Šmak, uschová si
účtenku, zaregistruje se na Webových stránkách, a splní veškeré podmínky stanové
pravidly Soutěže (dále jen „Soutěžící”).

2.6.

Soutěžící účastí v Soutěži akceptuje Pravidla Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

2.7.

Soutěžící se může Soutěže zúčastnit následujícím postupem:
a) soutěžící v termínu Soutěže navštíví místo konání soutěže, tedy kteroukoliv pobočku Bilbo Šmak,
b) soutěžící zakoupí libovolné menu s pitím značky Pepsi, Mirinda, 7 UP nebo ledovým čajem Lipton v místě konání soutěže a uschová si získanou účtenku za tento
nákup (dále také „soutěžní nákup“), účtenkou se rozumí tištěný zjednodušený
daňový doklad,
c) Soutěžící se v termínu Soutěže zaregistruje na Webových stránkách (dále jen „Registrace“).

2.8.

Povinně vyplňovanými údaji při Registraci jsou:
a) jméno a příjmení Soutěžícího,
b) e-mail Soutěžícího,
c) pobočku Bilbo Šmak, ve které proběhl soutěžní nákup, pro nějž je činěna Registrace
a který prokazuje přiložená naskenovaná účtenka – viz níže,
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d) posledních 6 znaků z fiskálního kódu FIK včetně pomlčky. Případně, při výpadku
systému, posledních 6 znaků BKP. Dále scan účtenky prokazující soutěžní nákup ve
formátu JPG, PNG nebo PDF s velikostí souboru do 3Mb.
2.9.

Registraci musí Soutěžící pro dokončení potvrdit stiskem tlačítka „Odeslat“ a zatržením
přijetí těchto Pravidel. Po úspěšné Registraci bude Soutěžícímu na jeho e-mail uvedený
při Registraci vygenerován notifikační e-mail. Do Soutěže budou zařazeny jen osoby,
kterým byl úspěšně vygenerován notifikační e-mail v souladu s Pravidly.

2.10.

Pokud bude zjištěno, že údaje vyplněné při Registraci nejsou úplné, pravdivé či správné,
bude daná Registrace ze soutěže vyloučena, případně dle rozhodnutí Pořadatele nebude
Soutěžící do soutěže zařazen.

3.PRŮBĚH SOUTĚŽE
3.1.

Soutěž je rozdělena na soutěžní kola a to denní, týdenní a měsíční takto:
•

Jedno soutěžní kolo denní je každý jeden kalendářní den v termínu soutěže,
resp. čas daného dne od 00:00:01 do 23:59:59, přičemž denních soutěžních kol
je 61 (dále také „denní soutěžní kolo“). Každé denní kolo tedy končí v daný
den, ve 23:59:59.

•

Jedno soutěžní kolo týdenní je každý jeden kalendářní týden v termínu soutěže,
resp. čas daného týdne od pondělí 00:00:01 do neděle 23:59:59, přičemž týdenních soutěžních kol je 9. Každé kolo týdenní je ukončeno každou neděli v termínu soutěže v 23:59 (poslední týdenní kolo končí v pátek 31. 5. 2019 v
23:59:59) (dále také „týdenní soutěžní kolo“).

•

Měsíční soutěžní kolo slouží k určení losu hlavní ceny a kola jsou pouze dvě a
to:

•

od 1.4.2019 00:00:00 do 30. 4. 2019 23:59:59,

•

od 1.5.2019 00:00:00 do 31. 5. 2019 v 23:59:59

(dále také „měsíční soutěží kolo“).
3.2.

Soutěž je vyhodnocena formou losování prostřednictvím počítačového algoritmu.

3.3.

V každém soutěžním kole jsou do slosování zařazeny všechny Registrace daného
soutěžního kola, které byly učiněny řádně, dle těchto Pravidel a nedošlo k vyřazení
Soutěžícího pro rozpor s těmito Pravidly nebo pro obcházení těchto Pravidel plus nevýherní Registrace všech předešlých soutěžních kol Slosování probíhá každý den termínu
soutěže, resp. v každé soutěžní kolo ve 23:59 hodin pro dané soutěžní kolo (dále jen
„Slosování“).

3.4.

Veškeré Registrace, které nebyly ve Slosování vylosovány jako výherní jsou automaticky zařazeny do následujících Slosování.

3.5.

Veškeré výherní Registrace jsou z dalšího Slosování vyřazeny, a to s výjimkou slosování
o Hlavní ceny ve dnech 30. 4. 2019 a 31. 5. 2019.

3.6.

Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky
Soutěže.

3.7.

Výherce bude o své výhře informován zveřejněním svého křestního jména a Výherní
ceny (jak je definována dále) na Webových stránkách. Výherci bude zároveň zaslán
email potvrzující jeho výhru a žádost o poskytnutí kontaktních údajů k doručení výhry
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(dále jen “Oznámení výhry”). Výherce je povinen na Oznámení výhry reagovat do 3
kalendářních dní.

4.VÝHRY, PODMÍNKY
4.1.

Výhercem se stává Soutěžící, jehož Registrace bude vylosována jako výherní. Výhercem
může být pouze Soutěžící splňující tato Pravidla (dále jen “Výherce”).

4.2.

Každý Soutěžící je oprávněn získat neomezený počet účtenek a zaregistrovat je do
Slosování. Soutěžící se může zúčastnit akce opakovaně, pokud s každou Registrací
nahraje unikátní účtenku nákupu.

4.3.

V Soutěži se soutěží o následující ceny:
1.

VEDLEJŠÍ CENY:

−

693 kusů plátěných tašek (dále jen „Taška“) jakožto výhra pro denní soutěžní kola
(také jako „denní výhra“),

−

99 sportovních tašek (dále jen „Sportovní taška“) jakožto výhra pro týdenní
soutěžní (také jako „týdenní výhra“),

2.
−

HLAVNÍ CENA (jakožto výhra pro měsíční soutěžní kola):
22 kusů tabletu Acer Iconia One 10 FHD 32GB Silver kovový (dále jen „Hlavní
cena“)

(dále společně také jako „Výherní ceny“ nebo samostatně jako “Výherní cena”)
4.4.

Výherní ceny jsou rozděleny ke Slosování a rozdělení mezi Soutěžící s výherními Registracemi následovně:
a) Každý den od startu soutěže do konce (61 dní) se soutěží v každém slosování o denní
výhru:
−

každé denní soutěžní kolo se rozdělí 11 kusů plátěných tašek (za každou pobočku
Bilba Šmak bude každé denní soutěžní kolo vybrán 1 výherce - máme 11 poboček)
(poslední soutěžní denní kolo bude rozděleno 33 kusů plátěných tašek).

b) Každou neděli v termínu konání Soutěže se soutěží v každém Slosování o týdenní
výhru:
−
každé týdenní soutěžní kolo se rozdělí 11 kusů sportovních tašek (za každou
pobočku Bilba Šmak bude každé týdenní soutěžní kolo vybrán 1 výherce)
c) Slosování o Hlavní ceny probíhá současně se Slosováním podle tohoto odstavce písm.
a) a b) následovně:
−

30.4.2019 a 30.5.2019 se v každém Slosování soutěží o 11 kusů Hlavní ceny.

4.5.

Soutěžící na Registraci může vyhrát pouze (nejvýše) jeden kus jednoho druhu Výherní
ceny, například výherce může získat jednu denní výhru, jednu týdenní a jednu měsíční,
není však možné získat dvě denní výhry.

4.6.

Hlavní cenu může každý Soutěžící v termínu vyhrát pouze jednou bez ohledu na počet
Registrací zařazených do Slosování.

4.7.

Na poskytnutí výhry není právní nárok, zveřejněné výsledky jsou konečné a hodnotu
výher nelze vyplatit v penězích.
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4.8.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od začátku soutěže, t.j. od 1. 4. 2019.

5.DORUČENÍ VÝHRY
5.1.

Po Oznámení výhry bude Výherce prostřednictvím emailu Agenturou vyzván, aby zvolil
na kterou z poboček Doručovatele (jak je definován níže v čl. 5.3.) mu bude doručena
výhra. Volbu pobočky k doručení výhry Výherce Agentuře sdělí emailem. Po odeslání
Výhry Agenturou bude Doručovatel Výherce emailem informovat o termínu a způsobu
vyzvednutí výhry na zvolené pobočce. V případě, že Výherce nepřevezme výhru ve vybrané pobočce v době stanovené Doručovatelem, tedy do 10-ti kalendářních dní od
ukončení soutěže, není oprávněn po Doručovateli, Agentuře nebo Pořadateli požadovat
nové doručení výhry.

5.2.

Doručení výhry hradí Pořadatel.

5.3.

Doručení výhry zajišťuje společnost Zásilkovna s.r.o., IČ 284 08 306, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen “Doručovatel”) v souladu se svými
obchodními podmínkami dostupnými na https://www.zasilkovna.cz/.

5.4.

Výherce není oprávněn požadovat převzetí výhry jiným způsobem než prostřednictvím
Doručovatele.

5.5.

Výhra je přenositelná.

5.6.

Výhry budou Výhercům odeslány a doručeny nejpozději do jednoho měsíce od Oznámení výhry.

6.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY
6.1.

Zapojením se do soutěže souhlasí Soutěžící s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se
zpracováním osobních údajů následovně:

•

Správcem je Pořadatel;

•

Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;

•

Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži;
souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast Soutěžícího v soutěži bude ukončena;

•

Doba zpracování je doba: od registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení
soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly
orgánu dozoru;

•

Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel vč. účtenky, a
dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého
byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o
věku nad 16 let,

•

Soutěžící má právo na přístup k údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky,
přenositelnost a odvolání svého souhlasu; více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění Soutěžící nalezne v dokumentu „Zásady
společnosti PepsiCo Europe pro ochranu osobních údajů“ dostupné na https://pepsicoprivacypolicy.com/cs/home;

•

Kontaktní údaje správce a pověřence jsou: info@bilbosmak-soutez.cz
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6.2.

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust.
§ 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a výhru v médiích (včetně internetu),
propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho
výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným
způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení
soutěže.

7.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1.

Pořadatel a/nebo Agentura jsou oprávněni s konečnou platností vyloučit Soutěžícího,
a to v případě, že budou mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly Soutěže nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele a/nebo
Agentury je konečné a bez možnosti odvolání.

7.2.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla během Soutěže či rozhodnout
o přerušení či úplném zrušení Soutěže.

7.3.

V případě zrušení této Soutěže nemají Soutěžící nárok na náhradu vynaložených nákladů
či náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s touto Soutěží vznikly. Omezení
odpovědnosti Pořadatele a Agentury se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém
to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

7.4.

Registrací a účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje
se je dodržovat.

V Praze, dne 1. 4. 2019
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