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  Velká vánoční soutěž v prodejnách COOP 
 
Podrobná pravidla: 

1. COOP Centrum družstvo, Na Poříčí 30, 110 00 Praha1, IČ 60194910 (dále jen „provozovatel“), 
pořádá v období 1. 12. - 31. 12. 2015 včetně spotřebitelskou soutěž pod názvem „Velká vánoční 
soutěž 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 jen „organizátor“). Technickým správcem 
je firma Konzulta Brno a.s., info@sms-operator.cz, IČ: 25548085, Brno, Veveří 9, PSČ 602 00. 

2. Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, 
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 a 
technického správce. 

3. Podmínky soutěže 
A) Týdenní hra - každý zákazník provozovatele, který nakoupí ve vybraných prodejnách COOP 

(označených plakátem soutěže) minimálně za 299,- Kč (dále pak kartička za každých 299,- Kč), 
dostane u pokladny hrací kartu obsahující unikátní kód (na vyžádání u pokladen v prodejnách).  
Tuto kartu soutěžící vyplní a zašle na adresu organizátora soutěže (Delex s.r.o., Denisovo nábřeží 
4, 301 00 Plzeň) nebo zašle unikátní kód formou SMS na tel: 9007706 (ve tvaru: COOP mezera 
KÓD). Cena SMS je 6,- Kč (vč. DPH). Další možností je zaslat kód pomocí internetové aplikace 
na stránkách www.coopclub.cz/vanoce2015. Soutěžící v aplikaci zadává kód z hrací karty, 
telefonní číslo, PSČ bydliště a e-mailovou adresu. Tato možnost zaslání kódu je zdarma. Takto 
zaslané kódy z karet budou zařazeny do týdenní hry. Z došlých kódů bude vybráno 9. 12., 16. 
12., 23. 12. 2015 a 5. 1. 2016 celkem 468 výherců věcných cen. V případě zaslání hrací karty na 
adresu organizátora se soutěžící zařadí do hry, pokud řádně vyplní hrací karty včetně svého 
telefonního čísla. Obálka musí být označena heslem „Vánoce 2015“. Pokud nebude hrací karta 
řádně a úplně vyplněna, není možné účastníka zařadit do soutěže. Soutěž končí 31. 12. 2015 nebo 
rozebráním hracích karet na pokladnách prodejen. Zadat kódy pomocí webové aplikace nebo 
zaslání kódu prostřednictvím SMS je možné až do 5. 1. 2016 (23:59 hod). Celkem bude vytištěno 
1 105 000 hracích karet. Do soutěže lze zaslat libovolný počet kódů všemi třemi možnými 
způsoby (viz výše). Každý kód může být použit zároveň všemi třemi způsoby hlasování, ale 
každým z hlasovacích způsobů pouze jedenkrát. Soutěžící může vyhrát na 1 kód pouze jednu 
z cen. Řazení kódů do jednotlivých hracích období viz níže v bodě 4. 

B) Hra o hlavní výhry - Do hry o hlavní výhry se zařadí ti soutěžící, kteří zadají kód z hrací karty 
přes webový formulář na stránkách www.coopclub.cz/vanoce2015 a zahrají si hru pexeso. 

4. Hrací týdny a výhry v soutěži 
A) Týdenní hra – Do soutěže budou zařazeny všechny kódy zaslané pomocí aplikace na 

www.coopclub.cz/vanoce2015, SMS a hracích karet doručené do konkrétního herního dne (viz 
text níže). 

Uzávěrky jednotlivých herních kol: 
9. 12. 2015 (zařazeny všechny kódy došlé do 1. 12. 00:01 hod. do 9. 12. 12:00 hod.) 
16. 12. 2015 (..od 9. 12. 12:01 do 16. 12. 12:00) 
23. 12. 2015 ( … od 16. 12. 12:01 do 23. 12.2015 12:00 hod) 
5.1.2016 zařazeny všechny kódy došlé od 23. 12. 2015 do:  
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a) 5. 1. 2016 23:59 hod.- platí u kódů zaslaných pomocí aplikace na www.coopclub.cz/vanoce2015 
a SMS. 

b) 8. 1. 2016 – platí u kódů respektive hracích karet zaslaných v obálce na adresu organizátora (viz. 
bod 3). Rozhodující je den doručení, a to do 8. 1. 2016 (12:00 hod.), nikoliv den odeslání. 

 
V každém z těchto dnů bude vybráno 117 výherců. Celkem je do soutěže zařazeno 468 věcných cen. 
Pořadník cen je možné nalézt na www.coopclub.cz. V případě, že soutěžící vyhraje, bude mu obratem 
zaslána oznamující SMS s pokyny a žádostí o doručovací adresu pro zaslání výhry. Ceny budou zaslány 
poštou na adresu uvedenou v odpovědní SMS. Kde to povaha věci nedovoluje, bude s výhercem 
telefonicky dohodnuto předání ceny jiným způsobem. 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 prostřednictvím provozovatele. 
 

B) Hra o hlavní výhry – Do hry o hlavní výhry se zařadí ti soutěžící, kteří v termínu 1. 12. 2015 
00:01 hod. – 5. 1. 2016 23:59 hod. zadají kód z hrací karty přes webový formulář na stránkách 
www.coopclub.cz/vanoce2015 a zároveň si zahrají hru. Do hry o hlavní výhry je zařazeno 5 
hlavních výher (1x zájezd pro 2 osoby na ostrov Mauricius, 1x zájezd do České republiky, 1x 
zájezd na Slovensko, 1x zájezd do Bulharska, 1x zájezd do Maďarska). Do soutěže o hlavní 
výhry budou zařazeny všechny došlé kódy, které splní podmínky (viz výše) a zároveň 
v přechozích hracích týdnech nevyhrály žádnou ze 468 cen z týdenní hry. 

5. Soutěžící odeslání kódu pomocí aplikace na www.coopclub.cz nebo SMS nebo hrací karty dle 
těchto pravidel: 
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 a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně 
na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým 
osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 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. paragrafu 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 paragrafem 12 Občanského 
zákoníku, souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových 
záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízeních 
organizátorem nebo provozovatelem soutěže v souvislosti s předáváním cen soutěže, 
v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových 
stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků. 
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6. 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/vanoce2015. Výherní listina se 
jmény výherců bude rovněž průběžně zveřejňována na internetové adrese 
www.coopclub.cz/vanoce2015, www.coop-tip.cz, www.coop-tuty.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: soutěž@coopclub.cz. Podrobná pravidla jsou též k nahlédnutí v agentuře 
DELEX, s.r.o. 

 
1. týden  2. týden  3. týden  4. týden 

skútr  skútr  týdenní pobyt pro 2 osoby Hrabovo  dovolená dle vlast.výběru 20 tis.Kč 

pivní lázně  pivní lázně  pivní lázně  pivní lázně 

pivní lázně  pivní lázně  poukaz pro 2 osoby Temlářské skl.  TV 

papírová hygiena na rok  papírová hygiena na rok  papírová hygiena na rok (SHP)  TV 

papírová hygiena na rok  papírová hygiena na rok  papírová hygiena na rok (SHP)  zahradní nábytek 

papírová hygiena na rok  papírová hygiena na rok  papírová hygiena na rok (SHP)  pivo na rok zdarma  

dámská hygiena na rok zdarma  Moravec ‐ ponožky pro celou rodinu  pitný režim na rok zdarma  motorová pila Partner 

dámská hygiena na rok zdarma  Moravec ‐ ponožky pro celou rodinu  pitný režim na rok zdarma  šlehač 

dámská hygiena na rok zdarma  Moravec ‐ ponožky pro celou rodinu  pitný režim na rok zdarma  malá lednička do auta 

karta na benzín 1000,‐ Kč  karta na benzín 1000,‐ Kč  karta na benzín 1000,‐ Kč  karta na benzín 1000,‐ Kč 

Pc  bruska  mobilní telefon  digitální foťák 

kávovar Dolce gusto  Banquet 10 dílná sada nerez nádobí  tablet  pivo na rok zdarma  

kávovar Dolce gusto  vrtačka Black and Decker  tablet  pivo na rok zdarma  

kávovar Dolce gusto  Espresso Bosch Tassimo  tablet  rýžovar 

kávovar Dolce gusto  mobilní telefon  tablet  rýžovar 

kávovar Dolce gusto  mobilní telefon  toustovač  rýžovar 

sada 3 pánví  mobilní telefon  toustovač  rýžovar 

sada 3 pánví  mobilní telefon  parfém  rýžovar 

sada 3 pánví  Leifheit ‐ souprava s mopem  parfém  rýžovar 

wok pánev  sušák na prádlo‐závěsný  termoska  Stará Myslivecká 

wok pánev  Regulus‐ mechanický zametač  termoska  Stará Myslivecká 

wok pánev  Sada cestovních kufrů  termoska  Stará Myslivecká 

pečící set  Sada cestovních kufrů  Stará Myslivecká  Stará Myslivecká 

pečící set  varná konvice  Stará Myslivecká  Stará Myslivecká 

pečící set  varná konvice  Stará Myslivecká  Stará Myslivecká 

6 kartonů Rio Mare  varná konvice  Stará Myslivecká  Stará Myslivecká 

soudek s pivem  varná konvice  Stará Myslivecká  Stará Myslivecká 

soudek s pivem  varná konvice  Stará Myslivecká  Stará Myslivecká 

soudek s pivem  kuchyňský robot  Stará Myslivecká  Stará Myslivecká 

soudek s pivem  teploměr  Stará Myslivecká  uzená kýta s kostí 

soudek s pivem  teploměr  Stará Myslivecká  uzená kýta s kostí 

soudek s pivem  teploměr  Stará Myslivecká  uzená kýta s kostí 

soudek s pivem  tlakoměr  kazeta čajů ‐ dřevěná  uzená kýta s kostí 

soudek s pivem  tlakoměr  kazeta čajů ‐ dřevěná  uzená kýta s kostí 

soudek s pivem  tlakoměr  kazeta čajů ‐ dřevěná  uzená kýta s kostí 

soudek s pivem  kufřík na kolečkách  kazeta čajů ‐ dřevěná  karton výrobků Haribo 

soudek s pivem  Persil box  kazeta čajů ‐ dřevěná  karton výrobků Haribo 

soudek s pivem  Persil box  kazeta čajů ‐ dřevěná  karton výrobků Haribo 

soudek s pivem  Persil box  kazeta čajů ‐ dřevěná  dárkové balení Slivovice 

soudek s pivem  Persil box  kazeta čajů ‐ dřevěná  dárkové balení Slivovice 

soudek s pivem  Persil box  kazeta čajů ‐ dřevěná  speciální forma na pečení 

soudek s pivem  Persil box  kazeta čajů ‐ dřevěná  speciální forma na pečení 

soudek s pivem  Persil box  soudek s pivem  speciální forma na pečení 

soudek s pivem  Persil box  soudek s pivem  speciální forma na pečení 

soudek s pivem  Persil box  soudek s pivem  speciální forma na pečení 

soudek s pivem  Persil box  soudek s pivem  speciální forma na pečení 
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Leerdammer Original  Persil box  soudek s pivem  speciální forma na pečení 

Leerdammer Original  Persil box  soudek s pivem  speciální forma na pečení 

Leerdammer Original  Persil box  soudek s pivem  speciální forma na pečení 

Leerdammer Original  Persil box  soudek s pivem  speciální forma na pečení 

forma na pečení  Persil box  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

forma na pečení  Persil box  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

forma na pečení  Persil box  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

forma na pečení  Persil box  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

forma na pečení  Persil box  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

forma na pečení  Persil box  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

forma na pečení  vysoušeč vlhkosti  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

forma na pečení  vysoušeč vlhkosti  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

forma na pečení  vysoušeč vlhkosti  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

forma na pečení  vysoušeč vlhkosti  soudek s pivem  těstoviny‐ dárkové balení 

těstoviny ‐ dárkové balení  vysoušeč vlhkosti  soudek s pivem  soudek s pivem 

těstoviny ‐ dárkové balení  vysoušeč vlhkosti  soudek s pivem  soudek s pivem 

těstoviny ‐ dárkové balení  vysoušeč vlhkosti  balíček Bonavita  soudek s pivem 

těstoviny ‐ dárkové balení  vysoušeč vlhkosti  balíček Bonavita  soudek s pivem 

těstoviny ‐ dárkové balení  vysoušeč vlhkosti  balíček Bonavita  soudek s pivem 

těstoviny ‐ dárkové balení  vysoušeč vlhkosti  balíček Bonavita  soudek s pivem 

těstoviny ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  soudek s pivem 

těstoviny ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  soudek s pivem 

těstoviny ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  soudek s pivem 

těstoviny ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  soudek s pivem 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  soudek s pivem 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  soudek s pivem 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  soudek s pivem 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  soudek s pivem 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  soudek s pivem 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  balíček Palmolive 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  balíček Palmolive 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  balíček Palmolive 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  balíček Palmolive 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  balíček Palmolive 

Becherovka ‐ dárkové balení  Becherovka ‐ dárkové balení  balíček Bonavita  balíček Palmolive 

Becherovka ‐ dárkové balení  šunka Mandolína  balíček Bonavita  balíček Palmolive 

Becherovka ‐ dárkové balení  šunka Mandolína  dárkový čaj  balíček Palmolive 

Becherovka ‐ dárkové balení  šunka Mandolína  dárkový čaj  balíček Palmolive 

Becherovka ‐ dárkové balení  šunka Mandolína  dárkový čaj  balíček Palmolive 

pánský velký deštník  šunka Mandolína  dárkový čaj  balíček Palmolive 

pánský velký deštník  balíček Palmolive  dárkový čaj  balíček Palmolive 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  dárkový čaj  balíček Palmolive 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  dárkový čaj  balíček Palmolive 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  dárkový čaj  balíček Palmolive 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  dárkový čaj  balíček Palmolive 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  dárkový čaj  balíček Palmolive 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  taška ‐ velká osuška + vesta  balíček Palmolive 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  taška ‐ velká osuška + vesta  balíček Palmolive 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  taška ‐ velká osuška + vesta  balíček Palmolive 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  taška ‐ velká osuška + vesta  balíček Herbavera 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  taška ‐ velká osuška + vesta  balíček Herbavera 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  taška ‐ velká osuška + vesta  balíček Herbavera 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  taška ‐ velká osuška + vesta  balíček Herbavera 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  taška ‐ velká osuška + vesta  balíček Herbavera 

balíček Palmolive  balíček Palmolive  taška ‐ velká osuška + vesta  dárková taška s cereáliemi 

balíček Palmolive  dárkový balíček se sladidly  taška ‐ velká osuška + vesta  dárková taška s cereáliemi 

dárkový balíček se sladidly  dárkový balíček se sladidly  balíček Palmolive  dárková taška s cereáliemi 

dárkový balíček se sladidly  dárkový balíček se sladidly  balíček Palmolive  dárková taška s cereáliemi 

dárkový balíček se sladidly  dárkový balíček se sladidly  balíček Palmolive  dárková taška s cereáliemi 
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dárková taška s cereáliemi  balíček Bonavita  balíček Palmolive  dárkový balíček se sladidly 

dárková taška s cereáliemi  balíček Bonavita  balíček Palmolive  dárkový balíček se sladidly 

dárková taška s cereáliemi  balíček Bonavita  balíček Palmolive  dárkový balíček se sladidly 

dárková taška s cereáliemi  balíček Bonavita  balíček Palmolive  dárkový balíček se sladidly 

taška výrobků Mars  batoh  balíček s lihovinami  dárkový koš Linea Nivnice 

taška výrobků Mars  batoh  balíček s lihovinami  dárkový koš Linea Nivnice 

taška výrobků Mars  batoh  balíček s lihovinami  dárkový koš Linea Nivnice 

taška výrobků Mars  batoh  balíček s lihovinami  dárkový koš Linea Nivnice 

taška výrobků Mars  batoh  balíček s lihovinami  dárkový koš Linea Nivnice 

dárkový balíček Druid  dárkový balíček Druid  dárkový balíček Druid  dárkový balíček Druid 

dárkový balíček Efko  dárkový balíček Efko  dárkový balíček Efko  dárkový balíček Efko 

dárkový balíček Efko  dárkový balíček Efko  dárkový balíček Efko  dárkový balíček Efko 

 
 
Hlavní výhry: Zájezd pro 2 osoby na ostrov Mauricius, zájezdy: Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, 
Česko 


