
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM " LESNÍ KRÁLOVSTVÍ" 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Tato pravidla soutěže nazvané " LESNÍ KRÁLOVSTVÍ " (dále jen "Pravidla"), upravují 
podmínky účasti Soutěžícího v Soutěži a právní vztah mezi Organizátorem a 
Objednatelem na straně jedné a Soutěžícím na straně druhé. 

2. Soutěž probíhá v Nákupním centru Eden (dále jen "Místo konání soutěže"), a to od 
11. 2. - 24. 2. 2016 včetně (dále jen "Doba konání soutěže"). 

3. Objednatelem Soutěže je společnost Tesco Property a.s. se sídlem Vršovická 
1527/68b, 100 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 11300, IČ: 27625761, DIČ: CZ27625761 (dále jen 
"Objednatel"). 

4. Organizátorem soutěže je společnost Kristián, spol. s r.o., se sídlem Výstupní 6, 
Praha 10, 101 00, IČ: 63076331 / DIČ: CZ63076331 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 36363  (dále jen „Organizátor“). 

5. Soutěžící svou registrací v Soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto 
Pravidel a tato Pravidla akceptuje, včetně jakýchkoliv dalších podmínek (dále jen 
"Další podmínky"), ze kterých je patrné, že takové údaje podmínky Soutěže mění, 
blíže vymezují nebo upřesňují. Pro vyloučení pochybností platí, že Další podmínky 
tvoří nedílnou součást Pravidel. V případě porušení Pravidel ze strany Soutěžícího 
Soutěžící ztrácí právo na udělení výhry. 

 
II.   Pravidla a podmínky soutěže 

 
 Podmínkou účasti v Soutěži je současné splnění všech níže uvedených podmínek: 
 

1. Účastníkem Soutěže se rozumí jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s doručovací 
adresou v ČR, která splní podmínky stanovené v těchto Pravidlech a bude tato 
pravidla akceptovat a dodržovat (dále jen "Soutěžící").  Ze Soutěže jsou vyloučeni 
zaměstnanci Objednatele nebo Organizátora soutěže a zaměstnanci obchodních 
jednotek NC Eden, jakož i jim osoby blízké dle § 116 Občanského zákoníku. V 
případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených 
společností, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v 
případě, že Objednatel nebo Organizátor zjistí nebo budou mít oprávněné podezření 
ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících 
či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.  

2. Registrace do Soutěže prostřednictvím řádně a úplně vyplněné hrací karty 
odevzdané do výherního boxu, umístěného v prvním patře NC Eden. 

 
a. Soutěžící musí vyplnit odpovědi u všech 4 otázek.  

1.  Jak se nazývá místo pro pěstování malých stromků pro budoucí 
les? 

2.  Jak dlouho se rozkládá PET láhev v přírodě? 
3.  Název kazatelna se používá pro: 
4.  Kolik gramů váží kůra v soutěžním boxu: 

 
b. Soutěžící musí v závěru soutěžního formuláře vyplnit své jméno, příjmení, 

datum a čas vyplnění kupónu a e-mail (pokud Soutěžící nemá e-mail, může 
vyplnit telefonní číslo. Bez těchto údajů bychom ho nemohli kontaktovat 
ohledně výhry.) 

c. Každý Soutěžící se může registrovat a tipovat správnou odpověď na soutěžní 
otázku pouze jednou.  

 



 

III.  Vyhodnocení soutěže 
 

1. Výhercem Soutěže se stává Soutěžící, který splnil všechny podmínky pro účast v 
Soutěži a současně nejlépe zodpověděl vědomostní otázku. V případě shodného 
umístění více Soutěžících se lépe umístí ten Soutěžící, který se do Soutěže 
registroval dříve. Pokud ani tato podmínka nerozhodne o vítězi, bude položena 
dodatečná otázka. 

2. Objednatel provede vyhodnocení Soutěže dne 24.2.2016. Všichni výherci budou 
kontaktováni na jimi uvedený e-mail nejpozději do (5) pěti dnů ode dne ukončení 
Soutěže. Nepodaří-li se výherce kontaktovat, nárok výherce na výhru zaniká. 
Seznam výherců bude uveden na stránkách www.nceden.cz.  

 
IV.   Výhry 

 
1. Výhry budou k dispozici k vyzvednutí během vyhlášení vítězů 27.2.2016 v prvním 

patře NC Eden nebo od 29.2.2016 na Správě NC Eden ve všední dny od 9.00 do 
16.30 až do 11.3.2016 (mimo státní svátek). 

2. Výherci obdrží tyto ceny:  
 

1. cena: poukaz 2+1 na prohlídku zámku Berchtold, Pexetrio, návlek na polštář 

SCANquilt, kniha a drobné dárky od NC Eden  

2. cena: rodinná vstupenka do muzea kol Boskovštejn, vodové barvy a omalovánky 

od obchodu McPen, návlek na polštář SCANquilt, kniha a drobné dárky od NC 

Eden 

3.cena: rodinná vstupenka do muzea kol Boskovštejn, vodové barvy a omalovánky 

od obchodu McPen, návlek na polštář SCANquilt, kniha a drobné dárky od NC 

Eden 

4.-6. cena: poukaz v hodnotě 200 Kč do obchodu Orion, vodové barvy a 

omalovánky od obchodu McPen, návlek na polštář SCANquilt, kniha a drobné dárky 

od NC Eden 

7.-8. cena: poukaz v hodnotě 200 Kč do obchodu Orion, modelovací hmota a 

omalovánky od obchodu McPen, návlek na polštář SCANquilt, kniha a drobné dárky 

od NC Eden 

9.-10. cena: volný vstup do Jatomi Fitness Eden, modelovací hmota a omalovánky 

od obchodu McPen, návlek na polštář SCANquilt, kniha a drobné dárky od NC 

Eden 

11. cena: volný vstup do Jatomi Fitness Eden, kniha a drobné dárky od obchodu 

McPen a NC Eden a poukaz do obchodu Adidas 

12.-20. cena: kniha,omalovánky a drobné dárky od obchodu McPen a drobné dárky 

od NC Eden a poukaz do obchodu Adidas 

 
 
 
 

http://www.nceden.cz/


 

V. Ochrana osobních údajů 
 

1. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly soutěže, zavazuje se je plně 
dodržovat a uděluje Organizátorovi výslovný souhlas se zpracováním jím 
poskytnutých osobních údajů tj. jméno, email, adresa a věk (dále jen „údaje“) 
Organizátorem jako správcem, a to pro účely vyhodnocení této Soutěže, pak zasílání 
informačních emailů týkajících se Soutěže, a dále souhlas se zařazením těchto údajů 
do databáze Objednatele a s následným zpracováním jím poskytnutých emailových 
adres k marketingovým účelům Objednatele jako provozovatele webového a FB účtu, 
tj. k nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a 
výrobcích, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 
a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), 
ve znění pozdějších předpisů, a dále pro statistické, technické a jiné personální 
vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, 
že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící dále souhlasí s tím, 
že Organizátor jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté osobní údaje jinému 
správci, a to pouze za splnění podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

2. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle 
§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo na opravu těchto 
osobních údajů, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat 
odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, 
provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je 
dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese 
sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků Soutěže má 
za následek vyřazení účastníka ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování 
práv Objednavatele, jakožto správce e-mailových adres, se může soutěžící obrátit na 
Objednatele nebo Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na 
Úřad pro ochranu osobních údajů.  

3. Soutěžící Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Objednatel Soutěže je oprávněn užít 
v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, bezplatně jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a 
reklamních materiálech Objednatele v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných 
služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem 
podobizny, obrazové snímky a zvukové a obrazové záznamy účastníků Soutěže ve 
sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Objednatele, a to po dobu 5 
let od ukončení Soutěže. 
 

VI.    Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za obsah odpovědí na 
tipovací otázku. Soutěžní odpovědi obsahující vulgární výrazy nebo obsah, který je v 
rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy, nebo vzkazy, které by poškozovaly 
dobré jméno Objednatele či Organizátora či vzkazy, které poškozují jakákoliv práva 
třetích stran, budou administrátorem smazány a takový Soutěžící bude vyřazen ze 
Soutěže. Rozhodnutí o smazání vzkazu je v plné kompetenci Objednatele a 
Organizátora a tito nemají povinnost ho jakkoli zdůvodňovat. Osoby nesplňující 
podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže 
zařazeny.  



 

2. Objednatel ani Organizátor tímto nejsou vůči Soutěžícím nijak zavázáni, Soutěžící 
nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Objednatele nebo Organizátora, než 
na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. 

3. Na jakékoliv výhry v rámci Soutěže nemá Soutěžící právní nárok a nejsou soudně 
vymahatelné. Výhry obdržené v rámci Soutěže nelze vyměnit nebo proplatit 
v hotovosti. Objednatel ani Organizátor nenesou zodpovědnost za případné vady 
výher. Nebezpečí škody přechází na Soutěžící okamžikem doručení. 

4. Objednatel či Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či 
změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. 

5. Případné vyobrazení výher na komunikačních materiálech Soutěže (letáky, plakáty, 
webové stránky apod.) jsou jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě 
výher. 

6. Objednatel a Organizátor jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v 
Soutěži v a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv 
otázce se Soutěží spojené. Případné námitky o průběhu Soutěže lze písemně zaslat 
na sídlo Organizátora do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané 
později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné. 

7. Soutěžící se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. 
8. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.nceden.cz. 
9. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou účinná dnem 29.1.2016. 
 

V Praze dne 29.1.2016 

http://www.nceden.cz/

