
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

„Stylová záložka pro každého + velká soutěž o KOLOBĚŽKU“ 

 

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže „Stylová záložka pro každého + velká soutěž o KOLOBĚŽKU“ 

(dále jen „soutěž“). 

 

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. 

Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele 

a organizátora. 

 

 

 

Pořadatelem soutěže je společnost Bel Sýry Česko a.s. 

se sídlem: Pražská 218, 675 26, 675 26, Želetava 

zapsanou v obchodním rejstříku – Krajského soudu v Brně, oddíl B 1375, Vložka 84543 

IČ: 60714603 DIČ: CZ60714603 

(dále jen „pořadatel“) 

 

Organizátorem soutěže je společnost Noe´s, s.r.o. 

se sídlem: Bezručova 160/13, Zeleneč, 250 91 Praha - Východ 

zapsanou v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, Vložka 62133 

IČO:25697749 DIČ: CZ25697749 

(dále jen „organizátor“) 

 

 

 

I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

1. Soutěž bude probíhat v termínu od 12. 10. 2017 00:00:00 hod. do 29. 10. 2017 23:59:59 hod. včetně (dále jen a „doba konání soutěže“) na 

území České republiky v obchodním řetězci Globus dále jen „místo konání soutěže“). 

 

 

 

II. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY 

Soutěž se vztahuje na: 

a) celé portfolio produktů Veselá kráva - 120 g nebo 240 g 

b) family pack Sýr & Křup a Sýr & Křup a s pizza příchutí - 140 g 

c) Mini Babybel Original 60 g, Mini Babybel Light 60 g a Mini Babybel Original 100 g 

prodávaných v místě konání soutěže, jak, v době konání soutěže, tak i před jejím konáním (dále jen „soutěžní výrobky“). 

 

Kompletní seznam soutěžních výrobků Veselá kráva najdete na http://www.belsyry.cz/section/vesela-krava a 

http://www.belsyry.cz/section/mini-babybel nebo viz tabulka níže: 

 

 

 

Veselá kráva

Veselá kráva lahodná 120 g 3073781090215

Veselá kráva Štíhlá a ve formě 120 g 3073781090963

Veselá kráva se šunkou 120 g 3073781090901

Veselá kráva s pažitkou 120 g 3073781090888

Veselá kráva s nivou 120 g 3073781090949

Veselá kráva lahodná 240 g 3073781090239

Veselá kráva šunka 16D XL 240g 240 g 3073781091458 

VeselÁ kráva extra sametová 150 g 3073781032673

Vesela kráva extra lehoučká 150 g 3073781032680

Vesela kráva smetana 100 g 3073781079685

Vesela kráva šunka 100 g 3073781079715

výrobek hmotnost EAN / kus

http://www.belsyry.cz/section/vesela-krava
http://www.belsyry.cz/section/mini-babybel


 

 

 

 

 

III. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE 

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky s následující výjimkou: 

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli, anebo jsou k takovým 

osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného 

zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 

 

2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. 

I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem 

a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradnímu výherci, popř. ji užít 

k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či 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.  

 

 

IV. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI 

1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže zakoupí min. 2 ks soutěžních výrobků 

v libovolné kombinaci a pečlivě si uschová doklad o provedení soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní nákup“). 

Jeden soutěžní nákup = min. 2 ks soutěžních výrobků.  

 

2. Následně, v době konání soutěže navštíví informační centrum Globus: 
a) ihned získá DÁREK – stylovou záložku                
 
                                                                                                           

                        
 
 

b) vyplní soutěžní kartičku a vhodí ji do soutěžního boxu, ze kterého se bude po skončení soutěže losovat výherce  

 hlavní výhry - KOLOBĚŽKA. 

 

 
 

3.    Pro úspěšnou registraci je nutné vyplnit řádně a pravdivě veškeré údaje na soutěžní kartičce (jméno, příjmení, telefonní číslo) a vhodit tuto  

       soutěžní kartičku do označeného boxu v informačním centru Globus. Jednou z podmínek k účasti v soutěži je jednorázový nákup 2 ks     

       soutěžních výrobků v libovolné kombinaci v době a místě konání SOUTĚŽE.  

 

Sýr a Křup

Sýr a Křup rodinné balení 4x 35 g 3073780810661

Sýr a Křup rodinné balení pizza 4x 35 g 3073781076196

Mini Babybel

Mini Babybel přírodní 60 g 3073781084399

Mini Babybel přírodní light 60 g 3073781062496

Mini Babybel přírodní 100 g 3073781073164



4.    Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat splnění podmínky a požadovat předložení jednoznačně identifikovatelné účtenky vydané registrační  

       pokladnou, obsahující údaje o soutěžním nákupu, údaje o prodávajícím, čas a datum nákupu odpovídající soutěžní registraci (uvedené  

       v soutěžním formuláři). Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat předložení účtenek ze všech soutěžních nákupů, tedy ke každé soutěžní  

       registraci soutěžícího v soutěži. 

 

5.     Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních registrací. 

 

6.     Do soutěže budou zařazeni pouze soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Zadavatel soutěže má právo výsledného posouzení   

        splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu 

        s pravidly nebudou do soutěže zařazeni, nebo budou ze soutěže vyloučeni. Pokud se ukáže, že soutěžící nesplnil podmínky účasti v soutěži 

        a přesto byl označen výhercem (např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl v soutěžní registraci, nebo není schopen prokázat  

        soutěžní nákup doložením účtenky k některé ze soutěžních registrací), bude ze soutěže vyloučen a nebude mu udělena výhra. 

 

7.     Účastník se může do soutěže v době jejího konání zapojit i opakovaně, a to tolikrát, kolik učinil v době konání soutěže soutěžních nákupů.  

        Konkrétní soutěžní nákup může být uskutečněn pouze na jednu účtenku. Jednotlivou soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního  

        nákupu je tak možné v soutěži užít pouze jednou. Při uvedení údajů z účtenky v rámci konkrétní soutěžní registrace bude soutěžící  

        automaticky zařazen do vyhodnocení a to tolikrát, kolikrát provede soutěžní registraci s každou další účtenkou.  

 

 

V. VÝHRY V SOUTĚŽI A OVĚŘENÍ NÁROKU NA VÝHRU 

 1.      V soutěži je celkem 6 765 ks výher, z toho 6 750 ks DÁRKŮ – stylová záložka a 15 hlavních výher – KOLOBĚŽKA  
         Yedoo City - design NEW YORK, KØBENHAVN . 
 

 
 2.     Hlavní výhra:  

        Hlavní výhrou v soutěži je „KOLOBĚŽKA - Yedoo City - design NEW YORK, KØBENHAVN “. 
        Hlavní výhra bude udělena 15 výhercům. Celková hodnota hlavní výhry je 5290 Kč (včetně DPH).  

        Každý hypermarket má přidělen 1 hlavní výhru. 
 

 

3.    Vedlejší výhry = DÁRKY: 

       Vedlejší výhrou v soutěži je stylová záložka s brandingem Veselé krávy. Organizátor si vyhrazuje právo změnit barvu či potisk záložky v trvání   

       soutěže. Vedlejší výhra bude udělena všem soutěžícím při jednorázovém nákupu 2 soutěžních produktů a předložení účtenky v informačním  

       centru Globus. Každý hypermarket Globus má přidělen 450 ks DÁRKŮ.  

       DÁRKY jsou k dispozici pouze do vyčerpání zásob!  

 

 

VI. URČENÍ VÝHERCŮ 

 1.    Hlavní výhry budou uděleny po skončení soutěže. Výherce bude vylosován ze všech soutěžících, kteří se registrovali v příslušném  

       hypermarketu v době konání soutěže. 

 

2.   Termín losování hlavní výhry je stanoven ke všem hypermarketům takto: 14. 11. 2017.  

      Organizátor soutěže se vyhrazuje tento termín změnit. 

 

3.   K určení výherců všech hlavních výher budou vybrány příslušné osoby zastupující hypermarket a organizátora soutěže. Výběr výherce          

      proběhne náhodným výběrem z odpovídající databáze soutěžících. 

 

4.   V případě neplatné registrace (např. nedoložení účtenky, opakované registrace na jednu účtenku, atp.) bude dodatečným  

       losováním vybrán náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení všech účtenek  

       a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti každé registrace. 

 

5.    Výherci budou zveřejněni na webových stránkách soutěže www.veselakrava.cz ve formátu jméno, příjmení a město (dle údajů  

       vyplněných v soutěžní registraci a na základě informací od výherce). 

 

 6.    Soutěžící se může účastnit soutěže o hlavní výhru opakovaně a to vždy s novou registrací a novou účtenkou ze soutěžního nákupu. Celkový 

                počet hlavních výher, které může konkrétní soutěžící v rámci soutěže získat, je omezen pouze na jednu. 

 

 7.    Celkový počet vedlejších výher - DÁRKŮ, které může konkrétní soutěžící v rámci soutěže získat, je neomezen. 

               Vedlejší výhry jsou k dispozici pouze do vyčerpání zásob! 

 

 8.    Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeni, nebo budou ze soutěže 

        vyloučeni. Pokud se ukáže, že soutěžící nesplnil podmínky účasti v soutěži a přesto byl označen výhercem (např. v důsledku nepravdivých   

        informací, které poskytl v soutěžní registraci, nebo není schopen prokázat soutěžní nákup doložením účtenky k některé ze soutěžních 

        registrací), bude ze soutěže vyloučen a nebude mu udělena výhra. V takovém případě bude vybrán a označen za výherce první vylosovaný  

        náhradník. 

 

 9.    Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení soutěžních účtenek ke všem soutěžním registracím   

                 soutěžícího (výherce) a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti každé registrace. 

 

http://www.veselakrava.cz/


VII. OZNÁMENÍ A ČERPÁNÍ VÝHER 

 1.    Pro oznámení hlavní výhry bude použit telefonní kontakt ze soutěžní registrace. 

 

  2.   Organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 2 pracovních dnů od vylosování, nejpozději však do 31. 10. 2017. 

 

 3.    Po ověření splnění podmínek soutěže bude čerpání výhry dohodnuto individuálně pořadatelem s jednotlivými výherci 

        a následně osobně předány nebo odeslány na adresu výherce na území České republiky. 

 

 4.    Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. 

 

 5.    Pro čerpání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži odpovědním e-mailem a předložit soutěžní účtenku prokazující  

        soutěžní nákup, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od oznámení výhry. 

 

 6.   Podrobné instrukce a kontakty na organizátora budou součástí výherního e-mailu (mail s oznámením o výhře). 

 

 7.   V případě, kdy výherce nebude ve stanovené lhůtě reagovat na výherní e-mail nebo nebudou splněny podmínky pro udělení 

       výhry, výhra bude udělena náhradnímu výherci.  

 

 8.   Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry,  

       stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti  

       němu odvolat. 

 

 9.    Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné  

        věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. 

 

 10.     Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry. 

 

 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE 

 1.      Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty 

         a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům 

         předány v souladu s těmito pravidly. 

 

 2.     Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, 

        a to v průběhu celého soutěžního období. 

 

 3.    Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře. 

 

 4.    Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. 

 

 5.    Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u Pořadatele/ Organizátora soutěže. uveřejněna na internetové adrese  

        www.veselakrava.cz a v informačním centru Globus. 

 

 

IX. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 1.    V termínu soutěže, tedy od 12. 10. do 29. 10. 2017, je možné zaregistrovat se do soutěže s účtenkami za zboží zakoupené 

       v období od 12. 10. do 29. 11. 2017. 

 

 2.   Do soutěže nebudou zařazeny registrace ani zboží zakoupené mimo stanovené období. 

 

 3.   Pořadatel soutěže a Organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací. 

 

 

X. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL 

 1.    Vyplněním údajů v soutěžní kartičce a jejího vhození do soutěžního boxu v informačním centru Globus dle čl. IV těchto  

               pravidel každý soutěžící: 

       a) uděluje společnosti organizátora a pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se 

  zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, 

  které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, 

  předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání; 

  dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec). Účastník soutěže bere 

  na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje 



  souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob 

  pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. 

  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu 

  sídla pořadatele. 

 

       b) uděluje pořadatelům soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas 

  s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely 

  zasílání obchodních sdělení do jeho případného odvolání; 

 

       c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním údajů do soutěže dle 

  čl. IV těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, 

  a přistupuje k nim. 

 

 

 

 

 

V Praze 12. 10. 2017 


