
 

Podrobná pravidla soutěže 
 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen 

„soutěž”).  

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve 

vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. 

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže  
Pořadatelem a organizátorem této soutěže je společnost Chefparade s.r.o. se sídlem Jeronýmova 

325/7, Praha 3, 130 00, Česká republika, identifikační číslo: 27893057, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124716 

(dále jen pořadatel) 

2. Termín a místo konání soutěže  
Soutěž bude probíhat na území České republiky v prodejně ChefShop, Pražská tržnice, hala č.36, 

Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, (dále jen „místo konání soutěže“), a to v 

termínu od 12.11.2018 do 21.12.2018, tj. po dobu 40 dnů (dále jen „doba konání soutěže“). V době 

konání soutěže bude možné nákup realizovat vždy od začátku otevírací doby prodejny do konce 

otevírací doby prodejny. 

3. Účastníci soutěže 
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro 

doručování na území České republiky, která si v době konání soutěže uskuteční nákup v místě konání 

soutěže. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním 

nákupem a pokladním dokladem. Každý soutěžící však může vyhrát maximálně jednou. Účastí v této 

soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace 

této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora a pořadatele), a to v rozsahu 

jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail pro účely vedení soutěže, její organizace a 

vyhodnocení, a to na dobu konání soutěže a 90 dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání 

a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 3 let. 

Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je správcem pořadatel a zpracovatelem organizátor. 

Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. 

zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu 

těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Účastník soutěže má 

dále od 25. 5. 2018 práva dle článku 12–23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména 

právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže je oprávněn 



zpracovávat jako zpracovatel organizátor, to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě 

pochybností o dodržování  práv pořadatelem,  jakožto  správcem  osobních  údajů,  se  může  účastník 

soutěže podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, 

že organizátor a pořadatel jsou oprávněni použít v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., Občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a neúplnou adresu (obec) v 

médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto 

soutěží a jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným 

způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Ze 

soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, jakož i jim osoby blízké dle Občanského 

zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem v předchozí větě uvedených 

subjektů nebo osoba jemu blízká, výhra nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že 

pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo 

nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k 

získání výhry. Účast v soutěži je dobrovolná.  

4. Podmínky soutěže 
Úplná pravidla budou zveřejněna na webových stránkách  www.chefshop.cz.  Informace o soutěži 

budou během doby konání soutěže umístěny na tiskových materiálech v místech konání soutěže. Pro 

účast v soutěži jsou pak stanoveny tyto základní podmínky soutěže:  

- Každý zákazník, který v době konání soutěže v místech konání soutěže uskuteční nákup, se může 

zařadit do soutěže o ceny.  

- Podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění všech polí soutěžní karty a její vhození do slosovacího 

boxu umístěného v místě konání soutěže.  

Soutěžící je povinen uschovat originál pokladního dokladu a předložit na vyzvání organizátora 

(podmínka vydání výhry). Výherce určí organizátor losem. Losování se uskuteční v sídle organizátora za 

přítomnosti nejméně tří osob dne 21.12.2018, a jeho vyhlášení bude uskutečněno nejpozději do 

22.12.2018 zveřejněním jména, příjmení, a neúplné adresy bydliště (obec) výherců na webových 

stránkách www.chefshop.cz 

Výherci poté budou vyzváni e-mailem/telefonicky, aby doložili originál pokladního dokladu (osobně, 

poštou, e-mailem). Pokud výherce originál pokladního dokladu nedoloží, ztrácí výherce nárok na výhru, 

a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. Do soutěže budou zařazeny pouze 

pokladní doklady s datem nákupu od 12.11.2018 do 21.12.2018. 

Předložení pokladního dokladu je podmínkou vydání výhry účastníku soutěže. 

http://www.chefshop.cz/
http://www.chefshop.cz/


 

 

5. Výherci a výhry v soutěži 
Pořadatel stanovil celkem 13 výher. Po splnění podmínek těchto „pravidel“ účastník soutěže může 

získat: 

a) Hlavní výhra pro 1 účastníka. Hlavní výhrou se rozumí gril WEBER 

viz. obrázek níže. 

b) Ostatní výhry pro 10 účastníků 

 

6. Předání výher 
Všechny výhry budou výhercům předány nejpozději do 31. 1. 2019 pořadatelem soutěže. Výherce je 

povinen předložit organizátorovi pokladní doklad prokazující uskutečnění nákupu, v době a místě 

konání soutěže, a to nejpozději do 15.1.2019. Výherce musí pro získání výhry uvést své osobní údaje 

(jméno, příjmení, adresa bydliště a telefonní číslo a případný e-mail). V případě, že výherce nebude 

možné kontaktovat a nesdělí požadované osobní údaje a nebo nepředloží kopii výherní karty a 

pokladního dokladu, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného 

přidělení. Ke kontaktování bude využito kontaktů uvedených výhercem na hrací kartě. Po uplynutí lhůty 

nároku na výhru, výhra propadá pořadateli soutěže. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění 

nedodržení pravidel soutěže u daného u vybraného účastníka, výhra propadá pořadateli soutěže. 

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži, ani požadovat 

jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny není možné 

vymáhat právní cestou. 

7. Práva a povinnosti organizátora a pořadatele 
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se 

soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli 

změnit nebo zrušit soutěž.  

Organizátor a pořadatel tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají 

nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora ani pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto 

pravidlech. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že 

dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a 

zveřejněno na webových stránkách soutěže www.chefshop.cz. 

Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor ani pořadatel 

nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s užíváním soutěžních výrobků. 

http://www.chefshop.cz/


Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. 

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu 

posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.  

Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník 

porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi 

vzniknout. Účastník soutěže se zavazuje uvádět na hrací kartě soutěže pouze pravdivé údaje.  

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky. 

8. Pravidla jsou k dispozici 
informace o této soutěži jsou k dispozici ve formě soutěžních materiálů umístěných v místě konání 

soutěže a na webových stránkách soutěže www.chefshop.cz.  

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící může 

obrátit na infolinku: info@chefshop.cz 

V Praze dne 1.11.2018 

Pořadatel soutěže: Chefparade s.r.o. 

http://www.chefshop.cz/

