ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
S NÁZVEM 
„Plesající šifra“
(dále také jen „pravidla“)
Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže s názvem „Plesající šifra“
(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.
ČlánekI.
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 na území České republiky v termínu od 12. 1. 2019 až do 17. 3. 2019
včetně (dále také jen „termín soutěže“).
- v prostorách Centra Olympia Olomouc na adrese Velký Týnec 2, Olomoucká 90, PSČ
777 00 a v dále na území vyjmenovaných obcích: Prostějov, Litovel, Senice na Hané,
Olomouc, Litovel, Šumperk, Lipník nad Bečvou, Uničov, Kojetín, Přerov (dále také jen
„prostor soutěže“).
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“).
f) 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“).

ČlánekII.
Podmínky a pravidla účasti v soutěži
A.
Specifikace soutěže
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Soutěžte s námi ve hře „Plesající šifra“ a vyhrávejte. Od 12. 1. 2019 až do 2. 3. 2019
budeme na vybraných akcích v regionu rozdávat kupóny, na základě kterých si bude možné
až do 17. 3. 2019 včetně vyzvednout poukázky na nákup v Centru Olympia Olomouc v
celkové hodnotě 160.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), a to už stojí za
návštěvu!

B.
Jak hrát
Pokud Vás kdekoliv v prostorách soutěže v termínu soutěže osloví strážci šifry a Vy správně
odpovíte na vědomostní otázky, získáte kupóny, které bude možné 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
Strážci šifry budou náhodně oslovovat osoby v prostorách soutěže. Každá oslovená osoba
může vstoupit do soutěže jako soutěžící, blíže specifikovaný v Článku II. „Podmínky a
pravidla soutěže“, odst. E. „Soutěžící“ těchto pravidel soutěže (dále také jen „soutěžící“) a
bude dále dotazován na vědomostní otázky.
Pokud soutěžící správně odpoví na vědomostní otázku (náhodně vybranou Strážci šifry ze
seznamu vědomostních otázek a odpovědí), ihned na místě získá kupón s vyznačenou
nominální hodnotou. Hodnoty kupónu jsou 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun českých) nebo
400,-- Kč (slovy: čtyři sta korun českých).
O výši hodnoty vydaného kupónu rozhodují znalosti soutěžícího. Za první správně
zodpovězenou vědomostní otázku získává každý soutěžící kupón v hodnotě 200,-- Kč
(slovy: dvě stě korun českých). Pokud soutěžící dále správně odpoví na druhou vědomostní
otázku položenou Strážcem šifry, bude hodnota tohoto kupónu navýšena na celkem 400,-Kč (slovy: čtyři sta korun českých). Další vědomostní otázky kladeny nebudou. Na
předávaný kupón bude vyznačeno jméno a příjmení soutěžícího, jenž kupón přebírá.
Soutěžící si na místě zkontroluje správnost zapsaného jména a příjmení.
Pokud soutěžící, nejdříve následující pracovní den od získání kupónu a nejpozději do konce
trvání soutěže, přinese osobně tento kupón, vedený na své jméno, obsluze infostánku v
Olympii Olomouc, ihned vyhrává cenu v hodnotě vyznačené na kupónu - 200,-- Kč (slovy:
dvě stě korun českých) nebo 400,-- Kč (slovy: čtyři sta korun českých). Obsluha infostánku v
Olympii Olomouc může po soutěžícím požadovat předložení dokladu prokazující jeho
totožnost a to pro kontrolu, že se soutěžící dostavil osobně a soutěžící je povinen se
takovéto kontrole podrobit.
Pokud soutěžící neodpoví na otázku strážců šifry správně, nebo následně osobně nepřinese
kupón obsluze infostánku v Olympii Olomouc, prohrává.
D.
Cena
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Soutěžící, který vyhraje (tj. splní podmínky soutěže, odpoví správně na vědomostní otázku/y
a osobně přinese kupón obsluze infostánku v Olympii Olomouc ve stanovených termínech)
vyhrává cenu ve výši 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun českých) nebo 400,-- Kč (slovy: čtyři sta
korun českých) - dle vyznačení na kupónu. Tato výhra bude vydána v odpovídajícím počtu
poukázek o nominální hodnotě jedné poukázky ve výši 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun
českých) 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.
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 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).
F.
Vyřazení ze soutěže
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 strážců šifry nebo 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 24 hodin od vzniku nároku na cenu.

ČlánekIII.
3

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.
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 10. 1. 2019.
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