Pravidla Vánoční hry s Partnerem
organizované pro zákazníky
členské prodejny maloobchodní sítě MO Partner a.s.
Organizátor – fyzická osoba

Jméno a příjmení _________________________________
r.č. _____________________
trvale bytem _________________________________________________________________
obchodní jméno ______________________________________ IČ ___________________
místo podnikání ______________________________________________________________
( liší-li se od místa trvalého pobytu )
ve spolupráci s MO Partner a.s. – místo podnikání Hodolanská 32, 772 00 Olomouc,
IČ: 25860631, DIČ: CZ25860631, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 2357,
pořádá akci spojenou se hrou o ceny s názvem Vánoční hra s Partnerem (dále jen "Hra"), a to pro
všechny své zákazníky a za rovných podmínek.
Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů výherců cen v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"Zákon"); jinak je Hra zcela anonymní.

Pojmy


Doba trvání – doba trvání Hry je ode dne 27.10.2015 00:00 hod do 14.12.2015 24:00 hod.

 Hrací karta – karta se šesti prázdnými poli určenými pro razítka za nákup (rozměr karty 9 x 6 cm),
opatřená logem MO Partner a.s., na zadní straně s poli určenými pro jméno, příjmení a telefonní
kontakt na zákazníka.
 Schránka – veřejně přístupný, viditelně označený, uzavřený box umístěný na prodejně a určený
ke vhození vyplněné Hrací karty Účastníkem a současně tedy sloužící ke shromažďování všech
takových Hracích karet vhozených všemi Účastníky během Doby trvání, za účelem jejich zařazení do
losování o ceny Hry.
 Účastnický nákup – nákup, při němž hodnota zakoupeného zboží ( mimo tabákových výrobků )
dosáhne minimálně hodnoty 150,- Kč a alespoň jedna položka takového nákupu je promována
v právě platné letákové akci MO Partner a.s.
 Účastník – každý zákazník organizátora starší 18ti let, který v době trvání soutěže uskuteční
aspoň jeden Účastnický nákup
 Plakát Hry – tiskovina obsahující seznam všech výher (cen) Hry, o které se bude losovat na dané
prodejně. U každé ceny je uveden počet, kolik právě takových cen je do Hry pro danou prodejnu
zařazeno. Dále je na něm vyznačeno : datum a čas vlastního losování výher, stručná pravidla hry.
 Výherní listina prodejny – tiskovina obsahující seznam všech výher (cen) Hry, o které se bude
losovat na dané prodejně. U každé ceny je uveden počet, kolik právě takových cen je do Hry pro
danou prodejnu zařazeno. Po vylosování bude ke každé ceně dopsáno právě tolik jmen výherců, kteří
danou cenu vyhráli losováním.
Na Výherní listině prodejny je také vyznačen datum a čas losování výher.

Pravidla hry
o

Hra je provozována na vybraných prodejnách provozovaných Organizátorem. O zapojení
prodejny do Hry, o cenách losovaných na této prodejně (ze zde do Schránky odevzdaných
Hracích karet) a o vlastním termínu a čase losování je zákazník informován tím, že je na
prodejně viditelně vyvěšen Plakát Hry nebo Výherní listina prodejny.

o

Každý Účastník obdrží za svůj první Účastnický nákup jednu Hrací kartu a do ní jedno razítko.
Za každý další Účastnický nákup obdrží do Hrací karty jedno další razítko. Po zaplnění všech
šesti polí vyplní zákazník své osobní údaje na zadní straně karty (jméno, příjmení, telefon) a
takto kompletní Hrací kartu vhodí do určené Schránky na prodejně pro zařazení do losování
výher.

o

Do Hry nebudou zařazeny Hrací karty, které budou neúplně či nečitelně vyplněny. tzn.
nebudou-li obsahovat všechna razítka, či údaje Účastníka budou nečitelné.

o

Po skončení Doby trvání a to v termínu a čase uvedeném na Plakátu Hry a Výherní listině
prodejny proběhne samostatně na každé prodejně organizátora zapojené do Hry veřejné
losování cen Hry dle Výherní listiny prodejny. Losující osoby určí Organizátor přednostně
z řad přítomných Účastníků, případně zákazníků či jiných osob. Losovat se bude tím
způsobem, že Organizátor určí ze seznamu výher cenu, o kterou se právě losuje, a losující
osoba vylosuje výherce tak, že ze všech Hracích karet vhozených do Schránky v Době trvání
vytáhne způsobem, který znemožňuje ovlivnění výsledku losování, právě jednu Hrací kartu.
Údaje Účastníka na zadní straně Hrací karty určují výherce a Organizátor jej zapíše do
Výherní listiny prodejny do pole oznamujícího výherce právě losované ceny.

o

Ihned od ukončení losování až do konce doby určené pro předání cen bude Výherní listina
prodejny na prodejně viditelně vyvěšena tak, aby si každý Účastník mohl v tomto období
zkontrolovat, zda se stal či nestal výhercem některé z cen Hry.

o

Výhry budou předávány účastníkům Organizátorem na jeho prodejně ve stanovené otevírací
době prodejny a to ihned od okamžiku vylosování, nejpozději však do konce pracovní doby
posledního dne měsíce prosince 2015, kdy má prodejna otevřeno. Výhru přebírající Účastník
je povinen předložit Organizátorovi svůj občanský průkaz pro ověření shodnosti údajů na
Hrací kartě a podepsat Předávací protokol výhry - jinak mu nebude Organizátorem výhra
vydána.

o

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

o

Výhry, které nebudou uplatněny do konce pracovní doby posledního dne měsíce prosince
2015, kdy má prodejna otevřeno, propadají ve prospěch Organizátora.

Podmínky účasti ve Hře
o

Hry se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k
Organizátorovi či ke společnosti MO Partner a.s. nebo jsou k takovým osobám ve vztahu
osob blízkých.

o

Účastníci se Hry účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhru v celkovém rozsahu ani v
jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor.

Zpracování informací
o

Vhozením vyplněné Hrací karty do Schránky schvaluje každý Účastník tato pravidla a
instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k nim.

o

Převzetím výhry vyslovuje každý Účastník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely Hry, a to na dobu nezbytně nutnou od začátku konání Hry.

o

Účastí ve Hře každý Účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze
Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k
přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21
Zákona.

o

Takto udělený souhlas může Účastník kdykoliv odvolat doporučeným dopisem doručeným na
adresu sídla Organizátora.

Všeobecné podmínky
o

Vstupem do Hry se všichni Účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

o

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Hry, případně Hru zastavit,
přerušit či odložit.

o

Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora a v sídle partnera této Hry
společnosti MO Partner a.s.; dále jsou zveřejněna a na webových stránkách této společnosti.

o

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Hru či změnit tato oficiální pravidla,
s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení Účastníků Hry.

o

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Hry.

V ___________________ dne ____.____. 2015

