
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 
„Vyhraj Skate Death v COOP Česká republika!“

1. POŘADATEL: MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED, Middlesex UB 8 2YF, 30 Riverside Way, Uxbridge, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „pořadatel“).

2. ORGANIZÁTOR: reklamní  agentura McCoy & Partner spol.  s  r.o.,  se sídlem Praha 1,  Malá  Strana, 
Prokopská 296/8, PSČ 11800, IČ:25187767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. C 81964 (dále jen „organizátor“).

3. NÁZEV soutěže: soutěž „Vyhraj  Skate Death v COOP Centrum družstvo,  Česká republika“ (dále jen 
„soutěž“).

4. DOBA TRVANÍ: od 01.března 2013 00.00.00 hod. do 31.března 2013 24.00.00 hod. včetně (dále jen 
„soutěžní čas“).

5. MÍSTO KONANÍ: Soutěž probíhá ve všech prodejnách COOP v České republice patřících společnosti 
COOP Centrum družstvo, IČ: 601 94 910 (dále jen „obchod“).

6. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou 
v České republice. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit jen se souhlasem zákonného zástupce 
a tento je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, 
které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli  a společnostem podílejícím se na 
přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné k těmto osobám v řadě přímé, jejich sourozenci a 
manželé.
Soutěže se  nemohou zúčastnit osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském vztahu k organizátorovi 
a dále  osoby  v pracovním  nebo  jiném  podobném  vztahu  k organizátorovi,  k subjektům  pověřeným 
zabezpečením této soutěže nebo ke společnostem, které se ho zúčastní jiným způsobem, a dále osoby 
jim blízké.

7. VSTUP DO SOUTĚŽE: Spotřebitel (dále jen „soutěžící“) se může zapojit do soutěže tak, že si po dobu 
trvaní  soutěže zakoupí v obchodě  minimálně  1 soutěžní  produkt  Monster  Energy  0,5  l 
v jakékoliv kombinaci (dále jen „soutěžní produkty“), uschová si doklad o tomto nákupu a odešle dále 
uvedené informace o nákupu z účtenky pomocí SMS na telefonní číslo 900 30 04. Soutěžní SMS 
musí  být  odeslána  ve  tvaru  MONSTERmezeraINFORMACE  Z  UCTENKY (informace  z  účtenky= 
datum a čas nákupu uvedené na účtence ve tvaru DDMMRR) a doručena v soutěžním čase.

Soutěžními  produkty  jsou  nápoje  o  obsahu  0,5  l  Monster  Energy,  Monster  Ripper,  Monster  Khaos,  
Monster Locarb a Monster Rehab.

Příklad správného tvaru SMS:  Pokud byl  nákup dle  účtenky uskutečněn dne 01.  03.  2013,  text 
do SMS zadejte bez teček a dvojteček takto: 
„MONSTER 01032013“. 

Soutěžící  si  musí  pečlivě  uschovat  účtenku z nákupu pro případné doložení  nákupu soutěžního nebo 
soutěžních produktů. 

8. INFORMACE O SOUTĚŽNÍ SMS 
Soutěžní SMS musí být odeslána z čísla mobilního telefonu českého operátora na území České republiky a 
doručena v soutěžním čase. Rozhodující pro zařazení do soutěže je čas doručení SMS.
Cena jedné odeslané SMS je 4,- Kč včetně DPH.
SMS  službu  provozuje  společnost  MATERNA  Communications  a.s.,  IČ:  25949098,  více  informací  na 
www.platmobilem.cz.  Po  doručení  SMS  do  systému  bude  soutěžícímu  zaslána  zdarma  zpětná  SMS 
informující ho o zařazení do soutěže, případně SMS informující ho o získání výhry.

9. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ 
Pořadatel věnoval do soutěže 20 kusů skateboardů SKATE DEATH (dále v textu jen „ výhra“).

http://www.platmobilem.cz/


Výhercem výhry se stane soutěžící, jehož platná soutěžní SMS bude do systému doručena ve „šťastnou 
chvilku“ stanovenou dle těchto pravidel nebo co nejdříve po šťastné chvilce. Po celou dobu trvání soutěže 
je stanovených 20 šťastných chvilek.

Šťastnou chvilkou se rozumí časový okamžik definovaný datem a časem s přesností na sekundy. Šťastné 
chvilky jsou stanoveny pořadatelem soutěže a to takto:
01.03.2013 15:09:51
03.03.2013 18:04:44
05.03.2013 13:01:55
06.03.2013 13:37:24
08.03.2013 12:15:02
09.03.2013 14:09:32
10.03.2013 13:53:45
12.03.2013 17:20:15
13.03.2013 15:09:33
15.03.2013 08:20:06
17.03.2013 10:48:12
19.03.2013 16:26:57
20.03.2013 11:49:07
22.03.2013 18:44:49
23.03.2013 13:53:06
25.03.2013 11:57:36
26.03.2013 17:26:15
28.03.2013 10:15:36
30.03.2013 14:58:02
31.03.2013 14:40:01

10. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výhry formou výherní SMS bude užito telefonní číslo, 
ze kterého byla odeslána soutěžní SMS. Výherce musí následně zaslat své osobní údaje (jméno, příjmení, 
adresa bydliště, rodné číslo a telefonní číslo) na soutěžní e-mail: monster@mccoy-partner.com a dále  
zaslat  soutěžní  účtenky na adresu McCoy & Partner,  Prokopská 8,  Praha 1,  118 00 (obálku označte 
sloganem “Skate Death”). To vše nejpozději do 3 pracovních dní od doručení výherní SMS. 

Výhra bude výherci zaslána poštou na adresu uvedenou výhercem nejpozději do 30 dnů od skončení 
soutěže.

Pořadatel podmiňuje předání výhry předložením, resp. zasláním všech účtenek, které výherce v soutěži 
použil a které odpovídají nákupu dle podmínek soutěže vztahujícímu se k výhře. Pokud výherce neodešle 
požadované údaje na soutěžní  e-mail  nebo neodešle soutěžní  účtenky organizátorovi,  jeho nárok na 
výhru zaniká a pořadatel s ní může naložit dle vlastního uvážení, aniž by výherci vznikl nárok na jakékoliv 
další či náhradní plnění.

11. SOUHLAS  S  PRAVIDLY  A  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Odesláním  SMS  z mobilního  telefonu 
vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj 
výslovný souhlas pořadateli / organizátorovi:
 se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS; 
 se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže; 
 s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a bydliště (jen město, 

obec) na výherní listině; 
 s bezplatným uveřejněním podobizny a obrazového či zvukového záznamu výherce z předání výhry 

ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele a organizátora, a to neomezeně 
(územně, časově, množstevně).

Odesláním SMS z mobilního telefonu vyjadřuje soutěžící pořadateli soutěže souhlas, aby po dobu 5 let od 
začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo 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.,  jakož  i  pro  zasílání  obchodních  sdělení 
prostřednictvím  elektronických  prostředků  dle  zákona  č.  480/2004  Sb.  Soutěžící  zároveň  vyjadřuje 
souhlas  s  tím,  aby  jím  sdělené  osobní  údaje  byly  po  dobu  5  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. Soutěžící má dále 
práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají a právo je 
opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo 
peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele či organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou 
důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

12. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
 Vícenásobná účast v soutěži je možná, vždy však s novou účtenkou a při řádném splnění podmínek 

dle  těchto  pravidel.  Obdrží-li  organizátor  stejnou  informaci  o  nákupu  z účtenky  vícekrát,  bude 
zařazena jen první  obdržená informace.  Každý jednotlivý  soutěžící  může získat  maximálně jednu 
výhru.

 Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto 
není  vůči  účastníkům soutěže  jinak  zavázán  a  ti  nemají  nárok  na jakákoli  jiná  plnění  ze  strany 
pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 Výhra není právně vymahatelná. Daň z výher uhradí pořadatel.
 Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
 Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za doručení výher, resp. nebudou žádným způsobem 

doručovány, pokud si je výherce nepřevezme osobně, za nedoručení SMS zpráv do SMS centra, za 
uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským 
faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v 
průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se 
soutěží  či  v souvislosti  se  sítěmi  elektronických  komunikací  mobilních  operátorů  nebo  s  jejich 
dostupností  pro  soutěžící.  Do  soutěže  budou  přijímány  pouze  SMS  zprávy  zaslané 
z identifikovatelných  mobilních  telefonních  čísel  (MSISDN).  SMS  zprávy  zaslané  přes  jakékoli 
internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou 
přijímány. SMS zprávy nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto 
pravidlech,  popř.  jiným  způsobem  zaslané  v rozporu  s pravidly  soutěže,  budou  považovány  za 
neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

 O jakýchkoliv  reklamacích  či  námitkách  rozhoduje  s  konečnou  platností  pořadatel.  Pořadatel  si 
vyhrazuje právo bez náhrady změnit  dobu trvání soutěže, soutěž odložit,  přerušit  anebo zrušit  či 
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí  
na webových stránkách www.coopclub.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. 

 Pořadatel  a  organizátor  soutěže  jsou oprávněni  kontrolovat  splnění  všech podmínek pro účast  v 
soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží 
spojené. Pořadatel  má právo vyloučit kteréhokoli  z účastníků ze soutěže v případě, že by takový 
účastník porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla 
účastníkovi  vzniknout.  Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli  nebo organizátorovi 
zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení 
soutěže.  Námitky  podané  později  nebudou  brány  v potaz.  Rozhodnutí  pořadatele  o  námitce  je 
konečné.

 Úplné  znění  pravidel  je  k dispozici  na  www.coopclub.cz.  Dotazy  na  soutěžním  e-mailu: 
monster@mccoy-partner.com. 

 Vyobrazení  výher  na komunikačních  materiálech  (letáky,  plakáty,  webové stránky apod.)  nemusí 
přesně odpovídat skutečné podobě výher. 

mailto:monster@mccoy-partner.com
http://www.coopclub.cz/
http://www.coopclub.cz/


 V případě,  že  organizátor  zjistí  prokazatelné  jednání  účastníka  porušující  tato  pravidla,  souhlasí 
účastník (nad rámec výše uvedeného základního souhlasu) s tím, že organizátor bude oprávněn uložit 
ve své databázi samotné telefonní číslo užité k porušení pravidel této soutěže, a to na dobu jednoho 
roku od ukončení soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití tohoto telefonního čísla pro účast na 
dalších spotřebitelských akcích téhož pořadatele či organizátora.

V Praze dne 01.03.2013 Pořadatel

MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED


