Rozdáváme dárky v prodejnách COOP

1.

ZKD Plzeň, Jednota Plasy, ZKD Sušice, Jednota SD v Tachově, Jednota SD v Toužimi, Jednota SD Podbořany (dále také „provozovatel“)
pořádají v období od 1. 03. 2015 do 31. 03. 2015 včetně spotřebitelskou loterii pod názvem „Rozdáváme dárky v prodejnách COOP“
(dále jen „akce“ nebo „soutěž“). Na základě objednávky provozovatele na realizaci soutěže akci organizačně zajišťuje reklamní agentura
DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ:00519049 (dále také „organizátor“).

2.

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v
soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje
se je dodržovat. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci zúčastněných družstev, jakož i spolupracující agentury.

3.

Podmínky soutěže
Každý zákazník provozovatele, který uskuteční v období 1. 3. 2015 – 31. 3. 2015 nákup nad 200 Kč včetně (v minimální hodnotě 200 Kč) v
prodejně provozovatele označené logem soutěže, tj. plakáty A2, se za splnění dalších podmínek zařadí do soutěže o ceny. Za každý nákup
nad 200 Kč obdrží zákazník u pokladny účtenku se speciálním soutěžním kódem, který je umístěný ve spodní části účtenky. Kód lze odeslat
3 možnými způsoby:
1.

Zadání kódu ZDARMA přes webové stránky www.coopclub.cz/soutez/darky

2.

Zaslání kódu formou SMS ve tvaru: DARKY mezera KOD (např. DARKY K5D8E) na telefonní číslo: 9007706

3.

Zaslání kódu – ústřižku účtenky poštou v obálce tak, že od účtenky soutěžící odstřihne spodní část se soutěžním textem a kódem,
z druhé strany napíše svoji úplnou adresu a telefonní číslo. Odstřižek účtenky se soutěžním textem poté odešle na adresu
organizátora soutěže - DELEX, spol. s r.o. Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Odesílat je možno pouze originál ústřižku účtenky
s datem 1. 3. 2015 – 31. 3. 2015, nikoliv kopii. Obálka musí být označena nápisem "DARKY". Obálku je nutné zaslat do 3. 4.
2015 včetně (podací razítko pošty). V jedné obálce může být více ústřižků účtenek, ale adresa a telefonní číslo zákazníka musí být
uvedeny na každém z nich. Pokud nebudou údaje řádně a čitelně vyplněny, není možné účastníka zařadit do soutěže.

Soutěž končí 31. 3. 2015. Každý účastník může zaslat libovolný počet kódů všemi 3 možnými způsoby. Vyhrát však může na každý kód
pouze jednu z cen.

4.

Výhry v soutěži
Seznam výher je dostupný na stránce www.coopclub.cz/soutez/darky

5.

V případě výhry bude soutěžícímu obratem zaslána oznamující SMS s pokyny a žádostí o doručovací adresu pro zaslání výhry. Popřípadě
budou ceny zaslány poštou na adresu uvedenou výhercem na soutěžním odstřižku. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher
smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce. V takovém případě může výherce uplatnit svá práva u výrobce
výhry.

6.

Soutěžící odesláním účtenky souhlasí s podmínkami soutěže dle těchto pravidel a:
a) uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých
osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže
a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této soutěže; stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním
svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na
webových stránkách provozovatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj
souhlas odvolat písemně na adrese organizátora anebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na
jejich opravu, jakož i další práva stanovené v § 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další
účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru;
b) uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., a to po dobu 12 měsíců po
skončení této soutěže. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele;
c) uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže, v souladu s § 12 Občanského zákoníku, souhlas s použitím své podobizny, obrazových
snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo
provozovatelem soutěže v souvislosti s předáváním cen soutěže (dále jen ,,podobizna“) v propagačních materiálech provozovatele, ve
sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící uděluje tento souhlas
bezplatně a bez časového a územního omezení.

7.

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky
spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci
není možné. Úplná pravidla lze nalézt na internetové adrese www.coopclub.cz. Výherní listina se jmény výherců bude zveřejněna na
internetové adrese www.coopclub.cz. Informace je možno rovněž získat na poštovní adrese: DELEX, s.r.o. se sídlem Denisovo nábřeží 4,
301 00 Plzeň, tel: 378 218 166, e-mail: soutez@coopclub.cz.
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ceny:

LCD televize
Aku vrtačka
Vysavač Elektrolux
Ruční pila Fiskars
Hrábě Fiskars
Zahradnické nůžky Fiskars
Dárkový koš
Dárkový koš
Dárkový koš
Kosmetický balíček
Kosmetický balíček
Kosmetický balíček
Stan – dětské iglů
Drogerie – balíček na úklid
Drogerie – balíček na úklid
Dětská porcelánová souprava /hrnek talířek/
Dětská porcelánová souprava /hrnek talířek/
Sada misek s uzávěrem
Sada misek s uzávěrem
Sada nožů
Sada nožů
Sada nožů
Sada nožů
Sada nožů
Sada nožů
Skleněný tác - ryba
Dove kazeta
Dove kazeta
Timotei kazeta
Polštářek + domácí pantofle
Ubrus+podložka+prkénko
Peněženka+fotorámeček
Fondue set na čokoládu
Pánev + forma na dort
Silikonová forma – beránek
Silikonová forma na bábovku + ochranný kryt
Konvice na čaj sklo + sada 2 hrnků
Sada /škrabka a nůž/ + 2 hrnky
Sada /škrabka a nůž/ + 2 hrnky
Sada 6 ks skleněných hrnků
Sada 4 ks sklenice na kávu
Sada 2 hrnky + kráječ cibule
Pomocníci do kuchyně /struhadlo, minutka …
Termohrnek 2x + ešus
Miska na zeleninu + pánvička
Jídlonosič
Ubrus malý + velký červený
Ubrus malý + velký modrý
Balíček výrobků
Balíček výrobků

