Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže „Vánoční nářezzz Šlemar“
Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel soutěže „Vánoční nářezzz

Šlemar“ (dále jen „akce“).
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Zahradní technika Beroun s.r.o., Jičínská
226, 13300 Praha 3, IČO 03701140, DIČ CZ03701140, spisová značka 236566 C, Městský soud
v Praze (dále jen „pořadatel“).
2. Název spotřebitelské soutěže
Soutěž se nazývá „Vánoční nářezzz Šlemar “ (dále jen „soutěž“).
3. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá v období od 10. října 2017 00.00.00 hod. do 22. prosince 2017 24.00.00 hod.
včetně. Soutěž probíhá na území České republiky. (dále jen „soutěžní období“)
4. Místo konání soutěže
Soutěž probíhá na webové adrese www.slemar.cz. (dále jen „místo konání“)
Soutěž je podporována na prodejních místech pořadatele, webových stránkách a na
oficiálních Facebookových stránkách a Instagramových stránkách pořadatele.
5. Spolupráce se sociálními sítěmi
Pořadatel prohlašuje, že tato soutěž není nikterak organizována ve spolupráci se sociálními
sítěmi Facebook a Instagram, ani není jinak ze strany sociálních sítí Facebook a Instagram či
jejího vlastníky nebo provozovateli podporována.
6. Podmínky účasti
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den
předcházející dni její registrace do soutěže, s doručovací adresou v České republice (dále jen
„účastník“ nebo „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se
souhlasem svého zákonného zástupce (ve smyslu § 32 občanského zákoníku) s účastí v soutěži
a jejími podmínkami včetně souhlasů dle čl. 9 těchto pravidel. Souhlas zákonného zástupce se
musí v případě výhry doložit písemně na poskytnutém formuláři. Soutěže se nemohou
zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli
nebo společnosti podílející se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné k těmto
osobám v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé a další osoby blízké.
Na přípravě a organizaci soutěže se podílí společnost Agionet s.r.o., Prokopova 27, 30125
Plzeň, IČO 27980863, DIČ CZ27980863, spisová značka C19920 u rejstříkového soudu v Plzni.
Pokud se i přes výše uvedené stane výhercem ze soutěže vyloučená osoba, cena jí nebude
odevzdána, protože vyloučená osoba nemá na výhru nárok. V takovém případě platí, že na její
místo nastoupí další účastník soutěže v pořadí druhý, případně třetí nebo další v pořadí za
touto vyloučenou osobou.

7. Účast v soutěži
Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu soutěžního období splní následující
podmínky:
a. Soutěží si v době trvání soutěže zakoupí zboží v hodnotě min. 1000 Kč vč. DPH, a to
v provozovnách pořadatele nebo prostřednictvím internetového obchodu
shop.slemar.cz. Spotřebitel při nákupu v provozovnách i přes internetový obchod
obdrží daňový doklad, který si pečlivě uschová a předloží pořadateli v případě výhry.
Soutěžící může nakoupit i opakovaně, přičemž každá hodnota soutěžního nákupu
musí být v minimální hodnotě 1000 Kč vč. DPH. Hodnoty nákupů s hodnotou menší
než 1000 Kč vč. DPH nelze sčítat.
b. Soutěžící vloží číselný kód daňového dokladu do soutěžního formuláře na
www.slemar.cz/soutez. (číslo účtenky, číslo faktury)
c. Soutěžící zodpoví následující soutěžní otázku:
„Když se čtyři členové rodiny Šlemarových postaví s rozpaženýma rukama vedle sebe
tak, aby se dotýkali konečky prstů, jaké bude jejich celkové rozpětí paží? Neměří se na
metry, ale na počet článků řetězu pily Husqvarna 572 XP.“
8. Výhra
Výhrou v soutěži je motorová pila Husqvarna H572 v ceně 25.000 Kč bez DPH. Výhercem se
stane soutěžící, který splní všechny body článku 7 těchto pravidel a zároveň nejpřesněji ze
všech soutěžících odpoví na soutěžní otázku v článku 7 v bodě c). V případě více shodných
výherních odpovědí, vyhrává soutěžící, který odpověděl jako první v pořadí. Správná
odpověď bude zveřejněna na www.slemar.cz dne 23. prosince 2017. Výherce bude vyzván
pořadatelem k převzetí výhry do 3 pracovních dnů od oficiálního zahájení prodeje pily
Husqvarna 572 XP, nejpozději v průběhu měsíce února 2018.
9. Práva a povinnosti soutěžících a pořadatele soutěže
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži
nebo užíváním výhry.
10. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Splněním podmínek v článku 7 vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas
s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli, aby:
- zpracovával osobní údaje soutěžícího získaná v souvislosti s účastí v soutěži
- zasílal informační SMS či e-mailové zprávy týkající se této soutěže
- zveřejnil osobní údaje výherce v rozsahu jméno, příjmení, bydliště (pouze obec, město) na
webových stránkách a Facebookových a Instagramových stránkách pořadatele
- bezplatně uveřejnil podobiznu a obrázkový či zvukový záznam výherce z předání výhry ve
sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele, a to neomezeně
(množstevně, územně, časově)
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící pořadateli soutěže souhlas, aby po dobu 3 let od začátku
soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu údajů poskytnutých během soutěže
soutěžícím, tj. zejména jméno, příjmení, email, telefonní číslo, doručovací adresa výherce pro
účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále pro marketingové účely (tj. nabízení

produktů a služeb) pořadatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění („ZoOÚ“), jakož i pro zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, v platném znění.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 3 let od
začátku Soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i
prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery
zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj
souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je
účinné okamžikem jeho doručení pořadateli a dojde-li k němu před ukončením soutěže, je
jeho následkem vyloučení soutěžícího ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li
odvolání souhlasu doručeno pořadateli před jejím doručením soutěžícímu, resp. výherci.
Pokud soutěžící požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZoOÚ,
je pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
požádat pořadatele o vysvětlení či požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav;
zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů. Nevyhoví-li pořadatel žádosti podle předchozí věty, má soutěžící právo obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude
realizováno v souladu se ZoOÚ. Další případná zvláštní práva subjektů údajů zde nezmíněná
upravuje ustanovení § 21 ZoOÚ.
11. Závěrečná ustanovení
Pořadatel nenese odpovědnost za nefunkčnost webového serveru či za další telekomunikační
obtíže v souvislosti s rychlostí nebo dostupností sítí elektronických komunikací pro účastníky.
Na výhry v rámci této soutěže není právní nárok a nejsou tedy soudně vymahatelné. U výhry
není nárok na jejich proplacení v hotovosti. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat
splňování podmínek pro účast v soutěži. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech
rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
Pořadatel posuzuje v případě sporu nárok na výhru a vyhrazuje si právo vyloučit ze soutěže
jakéhokoliv účastníka, který porušuje pravidla anebo je z porušení pravidel důvodně
podezřelý. V případě vyloučení není nárok na náhradu újmy ani nákladů vzniklých
s případným vyloučením ze soutěže. Námitky na průběh soutěže lze podávat písemně na
adresu pořadatele, ale nejpozději do 5 pracovních po skončení soutěže. Pořadatel o námitce
rozhodne a jeho rozhodnutí je konečné.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže nebo nahradit výhru, a to výhrou

stejného druhu a srovnatelné hodnoty. Jakákoliv změna pravidel vstupuje v účinnost
okamžikem jejího vyhlášení na webových stránkách soutěže. Jakákoliv změna pravidel či účast
soutěžícího v soutěži nezakládá nárok soutěžících na náhradu nákladů či újmy spojených se
soutěží.
Tyto úplné podmínky soutěže jsou zveřejněny po celý soutěžní čas na webové stránce
www.slemar.cz.
Tyto podmínky, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem
České republiky.
12. Kontaktní údaje
Pořadatel
Zahradní technika Beroun s.r.o.
Jičínská 226
13300 Praha 3
IČO 03701140, DIČ CZ03701140
tel. +420 732 872 856
Email: radek@slemar.cz

