
 
 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 
S NÁZVEM „Šifrou žije Olympie“ 

(dále také jen „pravidla“) 

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže s názvem „Šifrou žije           
Olympie“ (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 Centrum Olympia Olomouc, a.s.,         

se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 279 06 388, DIČ CZ27906388               
(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 na území České republiky v termínu od pondělí 15. 1. 2018 až do            
neděle 11. 2. 2018 včetně (dále také jen „termín soutěže“), 

- v prostorách Centra Olympia Olomouc na adrese Velký Týnec 2, Olomoucká 90, PSČ            
 777 00 (dále také jen „prostor Centra Olympia Olomouc“). 
 

d) Strážci šifry: Strážcem šifry je osoba, která je zástupcem organizátora soutěže -            
moderátor nebo hosteska. Strážce šifry se na vyzvání prokáže průkazem se svým            
jménem a příjmením, datem narození, razítkem a podpisem zástupce organizátora (dále           
také jen „strážce šifry“). 
 

e) 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“).  

 
 

Článek II.  
Podmínky a pravidla účasti v soutěži  

 
A.  

Specifikace soutěže  
 
Soutěžte s námi ve hře „Šifrou žije Olympie“ a vyhrávejte. Od pondělí 15. 1. 2018 až do               
neděle 11. 2. 2018 včetně budeme denně rozdávat poukázky v celkové hodnotě 10.000,--             
Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to už stojí za návštěvu! 
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B.  
Jak hrát  

 
Pokud Vás kdekoliv v prostorách Centra Olympia Olomouc v termínu soutěže osloví strážci            
šifry a Vy na vyzvání řeknete výherní heslo blíže specifikované v Článku II. „Podmínky             
a pravidla soutěže“, odst. I. „Výherní heslo“ těchto pravidel soutěže (dále také jen „výherní             
heslo“), a zároveň u sebe budete mít platnou účtenku z kteréhokoliv z obchodů z prostor              
Centra Olympia Olomouc blíže specifikovanou v Článku II. „Podmínky a pravidla soutěže“,           
odst. H. „Náležitosti účtenky pro potřebu soutěže“ těchto pravidel soutěže (dále také           
jen „účtenka“), získáte cenu blíže specifikovanou v Článku II. „Podmínky a pravidla soutěže“,          
odst. F. „Cena“ těchto pravidel soutěže (dále také jen „cena“). 
 
Několikrát denně může být navíc vyplacen atraktivní jackpot blíže specifikovaný v Článku II.            
„Podmínky a pravidla soutěže“, odst. D. „Jackpot“ těchto pravidel soutěže (dále také jen            
„jackpot“). 
 
 

C.  
Průběh hry  

 
Strážci šifry budou každý den náhodně oslovovat osoby nakupující v prostorách Centra            
Olympia Olomouc. Jeden ze strážců šifry bude zjišťovat, zda oslovená osoba má u sebe              
platnou účtenku z herního dne, pokud ano, může do hry oslovená osoba vstoupit            
jako soutěžící, blíže specifikovaný v Článku II. „Podmínky a pravidla soutěže“,         
odst. G. „Soutěžící“ těchto pravidel soutěže (dále také jen „soutěžící“) a bude dále           
dotazován na výherní heslo.  
 
Na výzvu strážce šifry: “Řekněte mi výherní heslo” nebo na otázku: “Znáte výherní heslo?”              
musí soutěžící neprodleně odpovědět “Bezva nákup v Olympii” nebo například “Ano (znám),            
Bezva nákup v Olympii”. 
  
Pokud soutěžící odpoví výherním heslem “Bezva nákup v Olympii” ihned vyhrává cenu            
v hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).  
 
Pokud soutěžící odpoví jinak nebo neodpoví na otázku nebo výzvu strážců šifry, prohrává.             
Jeden soutěžní den bude uzavřen v okamžiku, kdy bude součet výher a proher roven deseti,               
tj. tedy po položení otázky nebo výzvy strážců šifry na výherní heslo deseti osloveným              
osobám s platnou účtenkou (tedy deseti soutěžícím). 
 
V průběhu celého herního dne mohou být soutěžící fotografováni či s nimi může být              
pořizován video či audio záznam. Pořízené fotografie a video či audio záznamy budou             
uveřejňovány na internetových stránkách provozovatele, soutěžící účastí v soutěži souhlasí          
s uveřejněním pořízených fotografií, video či audio záznamů na těchto internetových           
stánkách provozovatele, jak je blíže uvedeno v Článku III. „Závěrečná ustanovení“ těchto            
pravidel soutěže.  
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D.  
Jackpot  

 
V každém herním dni, kdy soutěžící prohraje, jde nevydaná hodnota ceny do tzv. jackpotu.              
Pokud tedy bude jackpot na začátku herního dne nulový a v tento herní den například               
nevyhraje šest soutěžících, bude na začátku dalšího herního dne v jackpotu cena v celkové             
hodnotě 6.000,-- Kč (slovy: šest tisíc korun českých). 
 
Pokud druhý herní den nikdo nevyhraje jackpot a současně například čtyři soutěžící prohrají,             
bude třetí herní den v jackpotu cena v hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun               
českých) a tak dále až do limitu maximální výše hodnoty ceny v jackpotu 33.000,-- Kč (slovy:                
třicet tři tisíc korun českých). 
 
 

E.  
Výhra jackpotu  

 
Na začátku každého herního dne bude mít strážce šifry pevně určenou hodnotu jackpotu.             
Hodnota jackpotu bude zapsána v deskách strážce šifry. Současně bude mít strážce šifry             
pevně určené pořadí výherce jackpotu v rozmezí 1 - 10 z pořadí soutěžících v daném              
herním dni. Bude-li například určen jako výherce jackpotu třetí soutěžící v pořadí a třetí             
soutěžící v pořadí vyhraje (tj. řekne na výzvu strážce šifry výherní heslo), vznikne výherci             
namísto nároku na cenu v hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) nárok na               
výhru aktuální výše jackpotu určenou k začátku herního dne. Pokud takto určený soutěžící             
nevyhraje, přesouvá se hodnota jackpotu do dalšího herního dne (s respektováním           
maximální výše jackpotu).  
 
Každý výherce má právo požádat strážce šifry o nahlédnutí do pracovních desek strážce             
šifry. V těchto deskách bude list s nadepsaným datem daného herního dne a řádky 1 až 10.                 
Pokud bude řádek proškrtnutý, znamená to prohru předchozího soutěžícího. Pokud bude na            
řádku napsaný čas a identifikační údaje soutěžícího, znamená to výhru některého           
předchozího soutěžícího. Pokud je před prvním nepopsaným řádkem v pořadí (řádek platný           
pro aktuálního soutěžícího) zakroužkované číslo určující pořadí řádku znamená to          
soutěžícího, který v daný herní den vyhrává jackpot.  
 
Pokud je na listu více než jeden kroužek, vyhrává soutěžící namísto celého jackpotu pouze              
jeho část vypočítanou takto: Výše jackpotu bude dělena celkovým počet kroužků na listu.             
Výsledek bude zaokrouhlen matematicky na číslo dělitelné 500. Tedy je-li například v            
jackpotu 22.000 Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun) a na listu je celkem 5 kroužků, vyhrává                
jednotlivý soutěžící cenu ve výši 4.500,- Kč (slovy: čtyři tisíce pět set korun). 
 
 

F.  
Cena  

 
Soutěžící, který vyhraje (tj. splní podmínky soutěže a řekne strážcům šifry výherní heslo)             
vyhrává cenu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vyjma případů jackpotu.              
Tato výhra bude vydána v odpovídajícím počtu poukázek o nominální hodnotě jedné           
poukázky ve výši 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) na libovolný nákup v Centru              
Olympia Olomouc. Poukázkami lze u většiny obchodníků následně platit “jako penězi”.  
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G.  

Soutěžící  
 
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let, která splní podmínky účasti              
v soutěži. 
 
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 se shora 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). 
 
Vyloučeni ze soutěže mohou být předem také všichni, kteří brání strážcům šifry v náhodném              
výběru osob nakupujících v prostorách Centra Olympia Olomouc, a to například tím, že je             
oslovují nebo pronásledují. Takové vyloučení může být provedeno kdykoliv v průběhu           
herního dne. Vylučuje se větou “Vylučuji Vás ze soutěže „Šifrou žije Olympie“”, která může              
být sdělena strážcem šifry jednotlivci nebo skupině. Takto udělené vyloučení ze soutěže trvá             
až do konce herního dne, v němž bylo vyloučení uděleno. Osoba nakupující, jež byla takto               
vyloučena, se již v daném herním dni nemůže stát soutěžícím a nemá smysl, aby strážce              
šifry nadále pronásledovala. 
 
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. 
 
 

H.  
Náležitosti účtenky pro potřebu soutěže  

 
Účtenka musí být vystavena v den, ve kterém se chce osoba nakupující v Centru Olympia               
Olomouc hry účastnit jako soutěžící. Zároveň musí být účtenka vystavena některým z            
nájemců (prodejců) Centra Olympia Olomouc. Výše účtenky nerozhoduje. 
 
 

I.  
Výherní heslo  

 
Výherním heslem je slogan “Bezva nákup v Olympii”. Výherní heslo může být v průběhu              
soutěže organizátorem nebo pořadatelem soutěže změněno. V případě nového výherního          
hesla začíná nové výherní heslo platit od 7:00 hodin ráno ode dne následujícího po dni               
vyhlášení nového výherního hesla a současně po vydání nových soutěžních pravidel na            
webu www.olympiaolomouc.cz/akce/sifrou-zije-olympie/, obsahujících toto nové výherní      
heslo. 
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J.  

Vydání výhry  
 
Výherci bude cena vydána okamžitě po vyřešení nutné administrativy: 
- po pravdivém vyplnění protokolu o převzetí ceny,  
- souhlasu se zpracováním osobních údajů,  
- souhlasu s použitím na místě pořízené fotografie či na místě pořízeného audio a video              

záznamu a 
- po odsouhlasení výše uvedeného podpisem výherce (soutěžícího).  
 
Výhra v nominální hodnotě vyšší než 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) bude v               
případě osoby mladší 18 let vydána zákonnému zástupci. V případě pochybností strážců            
šifry musí dále soutěžící předložit svůj doklad totožnosti ke kontrole podoby a věku, jinak             
nemůže být cena vydána. V odůvodněných případech může být cena vydána až do 24 hodin               
od vzniku nároku na cenu. 
 
 

Článek III.  
Závěrečná ustanovení  

 
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           
a dále souhlasí s případným zveřejněním svého jména, příjmení, pořízené fotografie, video            
či audio záznamu na: 
- internetových stránkách www.olympiaolomouc.cz  
- a na facebookových stránkách https://www.facebook.com/CentrumOlympiaOlomouc/  
Provozovatel je oprávněn shora uvedené uveřejňovat na shora uvedených internetových          
stránkách a na shora uvedené facebookové stránce dle vlastního uvážení, bez nároků na             
honorář a po dobu 5 let od skončení soutěže. 
 
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.  
 
Účastí v soutěži se soutěžící vzdává jakýchkoliv práv na pořízený audio nebo video záznam              
včetně záznamu zachycujícího, (i) ke komerčním účelům, osobu soutěžícího, dále          
se soutěžící vzdává nároku na honorář. 
 
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 jej 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            
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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 11. 1. 2018. 
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