ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE
„Den pro muže“
Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel akce „Den pro muže“ (dále jen „akce“). Tato
pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce a
právního vztahu mezi pořadatelem akce a účastníky akce. Tato pravidla mohou být
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Tato pravidla akce
budou k dispozici po celou dobu platnosti akce v kanceláři manažera obchodního centra,
nacházející se v Obchodním centru Atrium Palác Pardubice, Masarykovo náměstí 2799,
Pardubice, PSČ: 530 02, a na webových stránkách www.palacpardubice.cz.
Pořadatel akce
Pořadatel akce je společnost Atrium Palác Pardubice s.r.o., IČO: 034 58 059 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231910, se sídlem
Vinohradská 2828/151, Žižkov 130 00 Praha 3 (dále jen „pořadatel“).
Termín a místo konání akce
Akce se bude konat v obchodním centru Palác Pardubice na adrese Masarykovo náměstí
2799, Pardubice, PSČ: 530 02 (v textu též jen „obchodní centrum“) dne 25. 3. 2017 od 13:00
do 17:00 (dále jen „doba konání“).
Princip akce
Účastníkem akce je fyzická osoba mužského pohlaví, starší 15 let, která na hracím kuponu
soutěže (dále jen „hrací kupon“):



odpoví na soutěžní otázky, a
vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní e-mail), a

předá takto vyplněný hrací kupon hostesce u soutěžního stánku v hlavní pasáži obchodního
centra v době konání akce (dále jen „účastník“). Hrací kupon bude k dispozici 3 dní před akcí
v infostánku obchodního centra.
Každý účastník se může v rámci doby konání zúčastnit pouze jednou.
Soutěžní otázky
1.
2.
3.
4.

Kolik módních outfitů se prezentuje na přehlídce v rámci akce?
Jaký sortiment zboží nabízí značka Feratt?
Z kolika barev se skládá originální logo Bushman?
Kolik příchutí Deluxe proteinových tyčinek nabízí značka Nutrend?
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5. Kolik zákazníků navštíví Palác Pardubice dne 25.3. do 16 hodin?
Odměny pro prvních 150 účastníků akce
Prvních 150 účastníků, kteří odevzdají úplně vyplněný hrací kupón, získá následující ceny:
 1. – 70. účastník akce získá sluchátka značky Philips
 71. – 120. účastník získá poukaz v hodnotě 100,- Kč na nákup v prodejně Intersport
 121. – 150. účastník získá powerbanku.
Hlavní cena pro vítěze soutěže
Hlavní cenou pro vítěze je dárková poukázka na nákup v obchodním centru v hodnotě 2.000,Kč.
Vítězem akce se stane účastník, jehož odpovědi na soutěžní otázky uvedené na hracím
kuponu budou nejsprávnější, respektive nejpřesnější. Vyhodnocení správnosti / přesnosti
odpovědí proběhne do 6. 4. 2017 pod dohledem marketingového koordinátora pořadatele.
Oznámení o vítězi a převzetí výhry
Vítěz bude informován prostřednictvím e-mailu uvedeného na hracím kuponu, a to dne
6. 4. 2017. Výhra bude pro vítěze k vyzvednutí od 10. 4. 2017 do 24.4.2017 na infostánku
obchodního centra. Termín vyzvednutí bude možné na základě individuální dohody
prodloužit nebo změnit.
Nevyzvednutím výhry ve stanoveném termínu nárok na výhru zaniká.
Souhlas účastníka akce
Vyplněním hracího kuponu soutěže a následným odevzdáním pořadateli každý účastník
uděluje pořadateli svůj výslovný souhlas:
a)

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb., souhlas se
zpracováním a užitím svých osobních údajů, uvedených na hracím kuponu soutěže
(včetně elektronického kontaktu), za účelem prověření jeho platné účasti na akci, jakož
i pro jeho vlastní účast na akci, tj. zejména za účelem kontaktování v případě výhry.
Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou
formou na adresu sídla pořadatele uvedenou výše v těchto pravidlech, a dále práva dle
§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména má právo přístupu k údajům, které se jej týkají,
právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu,
bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo účastníka na lidskou důstojnost, osobní
čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné
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okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a
ztrátu nároku účastníka na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím;
b)

s těmito pravidly akce a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech souvisejících
dokumentech, včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi
podmínky akce upravují či mění a přistupuje k nim.

Vyloučené osoby
Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s
pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur (např. SSI
atd.), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyloučeni i zaměstnanci nájemců obchodního
centra.
Společná ustanovení
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s touto akcí.
Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Vymáhání soutěžní ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874
zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního
uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli
omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České
republiky.
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