Pravidla soutěže Obři Oceánů
1. Úvodní ustanovení
Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěže v rámci výstavy „OBŘI
OCEÁNŮ“, která je určena zákazníkům Avion Shopping Park Ostrava na území České
republiky.
2. Pořadatel a organizátor soutěže
2.1. Pořadatelem soutěže je společnost Ingka Centres Česká republika, s.r.o., se sídlem
Skandinávská 15a/144, 155 00 Praha 5, IČ: 27081028, DIČ: CZ27081028.
2.2. Organizátorem soutěže je společnost Shake marketing s.r.o., se sídlem 17. listopadu
1083/54, 779 00 Olomouc, IČ: 03450031, DIČ: CZ03450031.
3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže (dále jen „účastník“) se může stát každý návštěvník obchodního
centra Avion Shopping Park Ostrava, který současně splní všechny následující podmínky:
(a) toto centrum navštíví v jeho každodenní otevírací době a navštíví infostánek tohoto
centra v jeho každodenní otevírací době od 9. hodiny do 21. hodiny, který je starší 18 let
a je způsobilý k právním úkonům, respektive, jehož způsobilost k právním úkonům není
omezena;
(c) na infostánku si vyzvedne soutěžní leták, kde odpoví na 5 otázek; odpovědi na tyto
otázky nalezne u jednotlivých exponátů výstavy „OBŘI OCEÁNŮ“;
(d) na soutěžním letáku pak vyplní otázku tipovací, která zní:
Tipněte si, kolik váží exponát krakatice obrovské? Složení materiálů exponátu je
extrudovaný polystyrén, laminát, železo-dřevěná konstrukce, barvy-laky.
(e) vyplní kontaktní údaje, na základě kterých budou výherci v případě výhry kontaktováni;
(f) zcela vyplněný leták vhodí do připraveného osudí umístěného na infostánku Avion
Shopping Park Ostrava.
3.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru k pořadateli, stejně jako společnosti podílející se na provozu a chodu Avion
shopping park Ostrava. Soutěže se dále nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním
nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi a společnostem podílejícím se na přípravě
a organizaci soutěže, jakož i osoby rodině příbuzné s těmito osobami. V případě, že se
některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, jakákoli výhra nebude předána.
4. Termín a místo konání soutěže
4.1. Soutěž bude probíhat celkově ve dnech od 10. 9. 2020 do 11. 10. 2020 (v obou
případech včetně),
4.2. Vyhodnocení soutěže realizuje organizátor soutěže pod dohledem pořadatele dne 12.
10. 2020.
4.3. Celá tato soutěž o Avion ceny se bude konat v prostorách obchodního centra Avion
Shopping Park Ostrava.
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5. Avion ceny této soutěže
5.1. Hlavní výhra:
1. výhra: 15 ks Avion dárkových poukazů v hodnotě 200 Kč celkem 3,000 Kč v Avion
dárkových poukazech a rodinné vstupné do Funparku Žirafa - půlroční voucher pro
2 dospělé a 2 děti.
5.2. Další výhry:
2. výhra: 15 ks Avion dárkových poukazů v hodnotě 200 Kč celkem 3,000 Kč v Avion
dárkových poukazech
3. výhra: 10 ks Avion dárkových poukazů v hodnotě 200 Kč celkem 2,000 Kč v Avion
dárkových poukazech
4.-8. výhra: 5x 5 ks Avion dárkových poukazů v hodnotě 200 Kč celkem 1,000 Kč v Avion
dárkových poukazech
9.-13. výhra: 5x 1 ks Avion dárkových poukazů v hodnotě 200 Kč v Avion dárkových
poukazech
10x plyšová hračka Želvička z Avionu
5.3. Podmínkou pro předání výhry výherci je správné zodpovězení všech 5 otázek a
nejbližší tip u tipovací otázky, včetně kompletní a správné vyplnění kontaktních údajů.
5.4. Účastník soutěže, po celou dobu konání této soutěže, může vyhrát vždy jen 1 cenu.
6. Průběh soutěže a předání výhry
6.1. Do soutěže bude zařazen účastník splňující všechny stanovené podmínky.
6.2. Výsledek soutěže bude zveřejněn prostřednictvím pořadatele a předání cen bude
výhercům oznámeno osobním kontaktováním organizátorem.
6.3. Výhercem se stane účastník, který správně odpoví na všechny otázky a tipne nebo
bude svým tipem nejblíže ke správné odpovědi na tipovací otázku, jak je taková otázka
uvedena v bodě 3.1 (d) těchto pravidel.
6.4. K převzetí výhry je podmínkou osobní vyzvednutí v prostorách Avion Shopping Park
Ostrava. Při předání výhry je výherce povinen předložit platný občanský průkaz.
6.5. Výherce může být zveřejněn na webových či facebookových stránkách Avion Shopping
Park Ostrava, popř. i v jiných médiích či komunikačních materiálech dle uvážení pořadatele
a organizátora soutěže.
7. Další podmínky, práva a povinnosti
7.1. Pořadatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka a při vyplnění
soutěžního kupónu. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné
či aktuální, nenese za to pořadatel odpovědnost.
7.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla
soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit, a to kdykoliv, bez
udání důvodů a bez náhrady. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na
webových stránkách a facebooku Avion Shopping Park Ostrava.
7.3. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek soutěže účastníky. Veškeré
záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se posuzuje a s konečnou platností řeší jen
pořadatel. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníka, který porušil její pravidla.
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7.4. Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob dodané výhercům. Záruční a další
podmínky vztahující se k výhrám se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými
právními předpisy České republiky.
7.5. Do soutěže nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně vyplní
soutěžní kupón. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel 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.
Pořadatel neodpovídá za ztrátu dat pořízených ze soutěžních kupónů, či nedoručení
emailových zpráv souvisejících se soutěží.
7.6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, jehož jednání v rámci
soutěže bude naznačovat snahu o získání výhry jakýmkoliv nepoctivým způsobem, nebo
způsobem odporujícím účelu a principu soutěže.
8. Osobní údaje
8.1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je
plně dodržovat. Účastník zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů,
poskytnutých pořadateli soutěže k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a
služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník dále souhlasí s tím, že
pořadatel a organizátor soutěže jsou oprávněni bezplatně pořizovat fotografie výherců
a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech, v komunikačních materiálech,
webových stránkách či facebookových stránkách pořadatele soutěže, a to po dobu pěti (5)
let od skončení této soutěže. Zároveň účastník uděluje pořadateli a organizátorovi soutěže
souhlas s tím, že pořadatel a organizátor soutěže jsou oprávněni využívat jméno, příjmení
a jeho fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely pořadatele soutěže ve
smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích a komunikačních materiálech.
Účastník dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován
o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo
přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na
vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
8.2. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl pořadateli při
registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č.
101/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních
údajů. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na
adrese sídla pořadatele, čímž bude vyloučen z další účasti na soutěži. Jestliže mu již byla
přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána,
ztrácí na ni nárok.
Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou a budou po dobu konání soutěže
k dispozici na internetových stránkách obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava a
Avion Infostánku.
V Ostravě, dne 10. září 2020
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