
Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže 
„Velikonoční nadílka v prodejnách COOP“  

 
1. JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích (dále „provozovatel“), pořádá v období od 2. 3. 2016 do 

29. 3. 2016 včetně spotřebitelskou soutěž pod názvem „Velikonoční nadílka 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 JEDNOTY, spotřebního družstva v Boskovicích a spolupracující agentury 
DELEX, spol. s r. o. Plzeň. 
 

3. Podmínky soutěže. 
Každý zákazník provozovatele, který uskuteční nákup nad 250,- Kč (v minimální hodnotě 250,- Kč) 
v prodejně provozovatele označené logem soutěže, tj. plakáty A2, se za splnění následujících podmínek 
zařadí do soutěže o ceny. Soutěžící se zařadí do soutěže, pokud zašle unikátní číslo účtenky jedním 
z následujícíh způsobů:  
Zašle účtenku opatřenou kontaktní adresou a telefonním číslem účastníka na adresu: Delex s.r.o., 
Denisovo nábřeží 4, 301 01 Plzeň nebo zašle číslo účtenky formou SMS na tel. č. 900 77 06 ve tvaru 
NADILKAmezeraČísloDokladu (napřiklad: NADILKA 16481PR2003865). Cena SMS je 6 Kč vč DPH. 
Další možností je zaslat číslo účtenky pomocí internetové aplikace na stránkách: 
 www.coopclub.cz/nadilka2016. Tato možnost zaslání čísla účtenky je zdarma.  
Takto zaslaná čísla účtenek budou zařazena do slosování. V případě zaslání účtenky na adresu 
organizátora se soutěžící zařadí do hry, pokud řádně vyplní svou kontaktní adresu a telefonní číslo. Pro 
účtenky zasílané poštou je rozhodující termín doručení na adresu organizátora, do losování budou 
zařazeny účtenky doručené nejpozději 30. 3. 2016.  
Pro registraci na webu a SMS platí termín zaslání od 2. 3. 2016, 6.01 h do 29. 3. 2016, 23.59 h.  
Soutěže se může zákazník zúčastnit opakovaně, vyhrát však může pouze jednu z cen. Pokud je 
účastník vylosován vícekrát, získá v řazení nejvyšší cenu jemu náležející (rozhoduje pořadí výhry, ne 
finanční hodnota výhry), u ostatních cen proběhne nové losování.  
Ze soutěže je vyřazena provozovna O-200 Veverská Bítýška bufet, zde soutěž neproběhne. 
 

4.  Výhry v soutěži. 
Losování proběhne po skončení soutěže.  
Výhry: 1. cena  - TV Samsung smart LED TV UE 40F5570SS, 2.-3.cena – espresso Philips Saeco 
Xsmall HD 8743/19, 4.-20.cena – dárkový poukaz na zboží v prodejně COOP JEDNOTY BOSKOVICE 
v hodnotě 500,- Kč.  
 
 

5. Výhercům bude zaslán dopis „Oznámení o výhře“ nebo budou vyrozuměni telefonicky. Ceny budou 
předány osobně nebo doručeny na prodejnu JEDNOTY, spotřebního družstva v Boskovicích nejbližší 
místu bydliště konkrétného výherce, kde je bude možné vyzvednout. Dárkové poukazy na zboží budou 
odeslány výherci doporučeným dopisem. O způsobu předání výhry bude výherce vyrozuměn v dopise 
nebo telefonicky. 
Provozovatel soutěže neodpovídá za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce. V takovém případě 
může výherce uplatnit svá práva u výrobce výhry. 
 
 

6.  Soutěžící registrací do soutěže na webu, odesláním SMS nebo odesláním účtenky poštou souhlasí 
s podmínkami soutěže 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 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, jakožto  
i změnu pravidel soutěže 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. Výherní listina se jmény výherců bude zveřejněna na internetové adrese 
www.jednotabce.cz a na všech prodejnách JEDNOTY, SD v Boskovicích. Informace je možno získat na 
poštovní adrese: JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích, nám. 9. května 10, 680 01 Boskovice, tel: 
516 495 237, Email: marketing@jednotabce.cz 
 


