
 
 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 
S NÁZVEM „Předčasný Ježíšek 23. 12. 2018“ 

(dále také jen „pravidla“) 

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže s názvem „Předčasný          
Ježíšek 23. 12. 2018“ (dále také jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který              
závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže.  

Výňatky z těchto pravidel či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních          
a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými          
pravidly této soutěže.  
 

Článek I.  
Obecné informace  

 
a) Provozovatelem soutěže je: obchodní společnost Next Management s.r.o., se sídlem  

Chaloupky 507/83, Komín, 624 00 Brno, IČO: 059 87 296, DIČ CZ05987296 (dále také              
jen „provozovatel“). 
 

b) Organizátorem soutěže je: obchodní společnost Marketing D2A s.r.o., se sídlem          
Chválkovice 615, 779 00 Olomouc, IČO: 042 11 430 (dále také jen „organizátor“). 

 
c) Termín soutěže a místo konání soutěže:  

- soutěž probíhá v prostorách Centra Olympia Olomouc na adrese Velký Týnec 2,           
Olomoucká 90, PSČ  777 00 v neděli 23. 12. 2018 od 9:00 hodin do vydání 50 cen               
nebo do uzavření Centra Olympia Olomouc (dále také jen „termín soutěže“). 
 

 
d) Centrum Olympia Olomouc je nákupní středisko na adrese Velký Týnec 2, Olomoucká            

90, PSČ  777 00, jedná se o objekt občanské vybavenosti čp. 90, jenž je součástí               
pozemku p.č. 207/35 v katastrálním území Vsisko ve výlučném vlastnictví provozovatele          
soutěže (dále také jen „Centrum Olympia Olomouc“).  
 

e) Obsluha infostánku v Olympii Olomouc: Obsluhou infostánku v Olympii Olomouc je           
osoba, která je zástupcem provozovatele soutěže v infostánku uvnitř budovy u hlavního            
vchodu do Centra Olympia Olomouc (dále také jen „obsluha infostánku v Olympii            
Olomouc“). 

 
 

Článek II.  
Podmínky a pravidla účasti v soutěži  

 
A.  

Specifikace soutěže 
 
Ježíšek letos do Olympie přijde předčasně! Jak to?! Protože už 23. 12. ukryjeme v              
prostorách Centra poukázky na nákup v souhrnné hodnotě 25.000 Kč. Výherní vouchery            
budou ukryty v celkem padesáti červených obálkách - hledat je můžete v pasážích Olympie              
a u vybraných* nájemců. S výherním voucherem se stačí zastavit na Infostánek u hlavního              
vstupu, kde Vám jej naše recepční vymění za peněžní poukázku. Tu pak můžete dle libosti               
utratit kdekoliv v Olympii, s výjimkou České pošty a směnárny Tourist Centrum. A nemusíte              
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spěchat, naše poukázky mají roční platnost. Jeden zákazník si smí odnést jednu obálku,             
takže ideálně dorazte s celou rodinou nebo partou přátel. A pozor, kdo dřív přijde, ten dřív                
bere! 
 
 

B.  
Jak hrát  

 
Pokud kdekoliv v prostorách soutěže v termínu soutěže naleznete červenou obálku s           
výherním kupónem, můžete ji směnit za cenu blíže specifikovanou v Článku II. „Podmínky            
a pravidla soutěže“, odst. D. „Cena“ těchto pravidel soutěže (dále také jen „cena“). 
 
 

C.  
Průběh hry  

 
Kdokoliv kdo najde v prostorách soutěže v termínu soutěže červenou obálku s výherním            
kupónem (vzhled viz níže v tomto odstavci) a odnese jej v termínu soutěže Obsluze              
infostánku v Olympii Olomouc a neporuší žádné jiné pravidlo těchto pravidel, získává cenu a              
soutěž tím pro něj končí. 
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D.  
Cena  

 
Soutěžící, který vyhraje (tj. najde obálku s kupónem a osobně přinese kupón obsluze             
infostánku v Olympii Olomouc ve stanovených termínech) vyhrává cenu ve výši 500,-- Kč             
(slovy: pět set korun českých). Tato výhra bude vydána v odpovídajícím počtu poukázek na              
libovolný nákup v Centru Olympia Olomouc. Poukázkami lze u většiny obchodníků následně           
platit “jako penězi”.  
 
 

E.  
Soutěžící  

 
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let, která splní podmínky účasti              
v soutěži a ještě v soutěži nevyhrála žádnou cenu. 
 
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru             
k provozovateli či organizátorovi soutěže a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22              
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. všichni zaměstnanci Centra Olympia Olomouc,            
všichni zaměstnanci nájemců Centra Olympia Olomouc, všichni agenturní pracovníci         
spolupracující s Centrem Olympia Olomouc nebo s nájemci v Centru Olympia Olomouc a             
všichni soutěžící, kteří v této soutěži již vyhráli, stejně tak provozovatel a organizátor             
soutěže. V případě, že by se některá seshora uvedených osob stala výhercem v soutěži,              
cena (výhra) nebude předána. Stejně tak se cena nepředá v případě, že provozovatel nebo              
organizátor soutěže zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření, na spáchání podvodného           
nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla             
danému soutěžícímu k získání ceny (výhry). 
 
Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady vyřadit ze soutěže každého soutěžícího, který            
nedodrží pravidla soutěže nebo se nechová v souladu s dobrými mravy či v souladu s               
právními předpisy České republiky, případně kohokoliv, kdo může poškodit tuto soutěž nebo            
dobrou pověst organizátora nebo pořadatele. 

 
G.  

Vydání výhry  
 
Výherci bude cena vydána obsluhou infostánku v Olympii Olomouc okamžitě po vyřešení            
nutné administrativy: 
- po pravdivém vyplnění protokolu o převzetí ceny,  
- po odsouhlasení výše uvedeného podpisem výherce (soutěžícího).  
 
V případě pochybností obsluhy infostánku v Olympii Olomouc o věku soutěžícího musí dále             
soutěžící předložit svůj doklad totožnosti ke kontrole podoby a věku, jinak nemůže být kupón             
ani cena vydána. V odůvodněných případech může být cena vydána až do 48 hodin od               
vzniku nároku na cenu. 
 
 

Článek III.  
Závěrečná ustanovení  
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Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje           
se je plně dodržovat.  
 
Účastí v soutěži soutěžící ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,              
poskytuje svůj bezvýhradný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů          
provozovatelem nebo organizátorem soutěže pro účely vyhodnocení soutěže a předání          
ceny. 
 
Provozovatel a organizátor soutěže jsou povinni nakládat s osobními údaji v souladu s             
právním řádem České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o              
ochraně osobních údajů.  
 
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry             
soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení ceny v hotovosti či její výměna za ceny jiné.  
 
Při jakémkoliv porušení pravidel soutěže ze strany soutěžícího si provozovatel i organizátor            
soutěže vyhrazují právo ho bez náhrady vyřadit. Provozovatel i organizátor soutěže           
si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního           
uvážení. Provozovatel ani organizátor tímto nepřebírají vůči soutěžícím žádné jiné závazky,           
a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany provozovatele ani organizátora, než              
uvedená v těchto pravidlech.  
 
Provozovatel i organizátor soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit           
pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Změna             
pravidel či zrušení soutěže jsou účinné okamžikem zveřejnění jejich změny na internetových            
stránkách www.olympiaolomouc.cz. 
 
Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici              
na internetových stránkách www.olympiaolomouc.cz. 

 
Pravidla zveřejněna 19. 12. 2018. 
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