Pravidla spotřebitelské soutěže
„ROZHÝBEJTE BEČVU“
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže pod názvem
„ROZHÝBEJTE BEČVU“ (dále také jako „soutěž“), která je určena fyzickým osobám –
návštěvníkům regionu cyklostezky kolem Bečvy a jejího okolí.
2. Pořadatel, organizátor a partneři soutěže
2.1. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Machovský s.r.o., IČ: 286 19 633, se sídlem:
Boční 551, 783 72 Velký Týnec, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C, vložce 44569.
2.2. Organizátorem soutěže je spolek Cyklostezka Bečva, z.s., IČ: 228 51 593, se sídlem: Boční
551, 783 Velký Týnec, zapsaný v rejstříku spolků Krajského soudu v Ostravě v oddíle L, vložce
9351.
2.3. Partnerem soutěže se rozumí osoba, která je zapojena v pořádání či organizování soutěže,
přičemž seznam těchto osob je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel.
3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže (dále jen „účastník“) se může stát každý návštěvník regionu cyklostezky
kolem Bečvy a jejího okolí, který současně splní všechny následující podmínky:
(a) Je starší 18 let a je plně svéprávný, respektive, jeho svéprávnost nebyla omezena.
(b) Získá hrací kartu a tuto řádně vyplní všemi potřebnými a předepsanými údaji o účastníkovi,
tedy jménem, příjmením, datumem narození, bydlištěm (doručovací adresou), telefonem a
emailem. Hrací kartu lze získat v provozovně jakéhokoliv partnera soutěže, která je zapojena do
soutěže. Do soutěže jsou zapojeny provozovny partnerů soutěže, které jsou včetně jejich adres
uvedeny v příloze č. 2 těchto pravidel (dále také jako „partnerská místa“). Hrací kartu je možné
získat také na webových stránkách organizátora soutěže www.cyklostezkabecva.cz, na
instagramovém profilu organizátora soutěže www.instagram.com/cyklostezkabecva nebo na
facebookovém profilu organizátora soutěže www.facebook.com/cyklostezkabecva.
(c) Během trvání soutěže (viz článek 4 těchto pravidel) provede osobně (nikoli distančním
způsobem) nákup zboží či služeb minimálně ve třiceti partnerských místech, přičemž v rámci
každého takového nákupu v každém jednotlivém partnerském místě uhradí za nákup minimálně
500,- Kč včetně DPH.
(d) V rámci uskutečnění každého jednotlivého nákupu v partnerském místě učiní nákup
v minimální požadované výši 500,- Kč (na jednom dokladu o zaplacení), pokaždé si vyžádá
potvrzení o nákupu na řádně vyplněné hrací kartě (obsahující všechny potřebné a předepsané
údaje o účastníkovi, tedy jméno, příjmení, datum narození bydliště (doručovací adresu), telefon a
email) nalepením nálepky a ponechá si doklad o zaplacení nákupu.
(e) Odešle kompletně vyplněnou hrací kartu, tedy potvrzenou na minimálně třiceti různých
partnerských místech (tedy obsahující 30 nálepek), společně se všemi (30) příslušnými doklady o
zaplacení minimální částky 500 Kč včetně DPH na adresu organizátora soutěže, tj. na adresu
Boční 551, 783 Velký Týnec, přičemž do soutěže budou zařazeny pouze ty hrací karty, které
budou odeslány nejpozději k poslednímu dni trvání soutěže, a budou zaslány v neprůhledné
obálce viditelně označené heslem: „SOUTĚŽ ROZHÝBEJTE BEČVU“.

3.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
k pořadateli, organizátorovi nebo partnerům soutěže, případně k jakékoliv jiné osobě podílející se
na přípravě a organizaci soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit ani osoby, které jsou
v jakémkoliv příbuzenském vztahu či jsou osobami blízkými ve vztahu k osobám uvedeným
v předchozí větě. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, nebude takové
osobě výhra předána.
4. Termín a místo konání soutěže
4.1. Soutěž bude probíhat ve dnech od 1. 6. 2022 do 31. 3. 2023 (v obou případech včetně).
4.2. Vyhodnocení soutěže za přítomnosti notáře, pořadatele, organizátora, případně i vybraných
partnerů soutěže, kde budou vylosováni výherci, případně výhercům budou předány ceny uvedené
v bodech 5.1., 5.2. a 5.3. proběhne dne 31. 3. 2023 na místě: Valašské Meziříčí, Náměstí (dále také
jako „akce“). Čas konání vyhodnocení soutěže včetně harmonogramu akce bude v dostatečném
časovém předstihu zveřejněn na webových stránkách organizátora soutěže
www.cyklostezkabecva.cz,
na
instagramovém
profilu
organizátora
soutěže
www.instagram.com/cyklostezkabecva nebo na facebookovém profilu organizátora soutěže
www.facebook.com/cyklostezkabecva.
4.3. Soutěž bude probíhat v regionu cyklostezky Bečvy a jejím okolí.
4.4. Organizátor a pořadatel jsou oprávněni změnit termíny začátku a konce trvání soutěže,
datum, místo, harmonogram i program akce, pravidla soutěže apod.
5. Výhry
5.1. Hlavní výhrou v soutěži je automobil značky Škoda Fabia.
5.2. Druhou výhrou v soutěži je elektrokolo.
5.3. Třetí výhrou v soutěži je elektrokoloběžka.
5.4. Všechny výhry je účastníkem, který je vyhraje, povinen danit v souladu s příslušnými
právními předpisy.
6. Průběh soutěže a předání výhry
6.1. Do soutěže bude zařazen účastník splňující všechny stanovené podmínky. Počet herních
karet pro jednu osobu je omezen pro celou dobu trvání soutěže na 5 herních karet na jednu
fyzickou osobu. Jakékoliv herní karty nad tento limit nebudou zapojeny do slosování.
6.2. Hrací karty, které nebudou splňovat podmínky uvedené v bodě 3.1. písm. (e) těchto pravidel,
případně nebudou splňovat jiné podmínky těchto pravidel či na nich uvedený účastník jiným
způsobem poruší tato pravidla, nebudou zařazeny do slosování. Kontrola splnění podmínek
těchto pravidel bude učiněna před losováním na akci.
6.3. Ze všech hracích karet, které budou splňovat podmínky podle těchto pravidel, budou za
účasti notáře na akci vylosováni výherci, přičemž se bude losovat postupně od nejméně
hodnotných cen uvedených v bodě 5.3. těchto pravidel směrem nahoru až po hlavní výhru
uvedenou v bodě 5.1. těchto pravidel, jejíž výherce bude losován jako poslední. Hrací karta, která
bude vylosována se již nevrací do osudí, tj. na jednu hrací kartu je možné vyhrát pouze jednu
výhru.

6.4. Slosování soutěže včetně výherců jednotlivých výher sdělí organizátor soutěže za přítomnosti
notáře prostřednictvím moderátora na akci.
6.5. Výhercem té které výhry se stane účastník soutěže, jehož osobní údaje budou uvedeny na
hrací kartě, která bude vylosována osobou pověřenou organizátorem k vylosování hrací karty
(dále také jako „výherce“). Vylosováním hrací karty se stává hrací karta kartou výherní.
6.6. Výsledky slosování budou zveřejněny na webových stránkách organizátora
www.cyklostezkabecva.cz,
na
instagramovém
profilu
organizátora
soutěže
www.instagram.com/cyklostezkabecva nebo na facebookovém profilu organizátora soutěže
www.facebook.com/cyklostezkabecva.
6.7. Příslušnou výhru je účastník soutěže, jehož hrací karta se stala vítěznou hrací kartou,
oprávněn a povinen písemně uplatnit u organizátora soutěže nejpozději do třiceti (30)
kalendářních dnů ode dne vyhlášení vyhodnocení soutěže na akci. V opačném případě takový
účastník soutěže (výherce) pozbývá právo žádat výhru.
6.8. Den, čas a místo předání příslušné výhry účastníkovi soutěže (výherci), jehož hrací karta se
stala vítěznou hrací kartou, stanoví organizátor soutěže poté, co účastník soutěže uplatní u
organizátora soutěže svou výhru. Nedostaví-li se příslušný účastník soutěže k převzetí výhry
v organizátorem určený den, čas a místo k převzetí výhry, pozbývá takový účastník soutěže právo
žádat výhru. K převzetí výhry je podmínkou osobní účast příslušného účastníka soutěže (dále
také jako „výherce“).
6.9. Výherce může být zveřejněn na webových stránkách organizátora soutěže
www.cyklostezkabecva.cz,
na
instagramovém
profilu
organizátora
soutěže
www.instagram.com/cyklostezkabecva nebo na facebookovém profilu organizátora soutěže
www.facebook.com/cyklostezkabecva, popř. i v jiných médiích či komunikačních materiálech dle
uvážení organizátora soutěže, a to v rámci neomezeného rozsahu marketingového a reklamního
užití.
7. Proces vyplnění hrací karty a její zařazení do soutěže
7.1. Po získání hrací karty účastníkem a jejím následném řádném vyplnění ze strany účastníka
všemi potřebnými a předepsanými údaji o účastníkovi (tedy jménem, příjmením, datumem
narození, bydlištěm (doručovací adresou), telefonem a emailem) a dále po uskutečnění nákupů
v požadované minimální výši v třiceti různých partnerských místech, které si účastník soutěže
v každém partnerském místě nechá potvrdit na hrací kartě podle článku 3 těchto pravidel
(nalepením nálepky), odešle účastník soutěže hrací kartu společně se všemi třiceti doklady o
zaplacení příslušných nákupů v různých partnerských místech nejpozději v poslední den trvání
soutěže v neprůhledné obálce na adresu organizátora soutěže, tj. na adresu: Boční 551, 783 Velký
Týnec, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, přičemž obálku viditelně označí
heslem: „SOUTĚŽ ROZHÝBEJTE BEČVU“.
7.2. Pokud účastník soutěže nevyplní na herní kartě všechny povinné údaje (viz bod 7.1. těchto
pravidel), případně poruší jakékoliv ustanovení těchto pravidel, stává se hrací karta neplatnou a
nebude zařazena do slosování, případně účastník soutěže nebude mít nárok na výhru.
8. Povinnosti výherce hlavní výhry
8.1. S hlavní výhrou, automobilem Škoda Fabia (dále také jako „hlavní výhra“), která bude
výherci ze strany pořadatele soutěže předána, se pojí následující povinnosti, které je výherce
povinen dodržovat:

8.1.1. Hlavní výhru není výherce oprávněn zcizit, a to po dobu jednoho kalendářního
roku ode dne převzetí hlavní výhry výhercem.
8.1.2. Hlavní výhra bude výherci předána s reklamními polepy marketingové povahy
souvisejícími se soutěží, pořadatelem soutěže, organizátorem soutěže, případně i
partnery soutěže. Výherce je povinen tyto reklamní polepy na hlavní výhře
zachovat alespoň po dobu jednoho kalendářního roku ode dne převzetí hlavní
výhry výhercem.
8.1.3. Výherce hlavní výhry je povinen v rámci přebírání výhry poskytnout pořadateli
soutěže, organizátorovi soutěže, případně partnerům soutěže a dalším osobám,
vždy ale k výzvě pořadatele nebo organizátora soutěže, potřebnou součinnost
k reklamním či marketingovým a jiným obdobným účelům v rámci soutěže, a to
v rozsahu 10 hodin, tj. zejména vyfotografovat se s hlavní výhrou, poskytnout
rozhovory pořadatelem či organizátorem soutěže zajištěným médiím, atp. S výše
uvedeným účastník, a tudíž i výherce, dává smluvní souhlas s platností na dobu
určitou v délce 2 roků bez možnosti vypovězení či odvolání, přičemž smluvní
souhlas s výše uvedeným i těmito pravidly účastník (výherce) dává tím, že odešle
organizátorovi hrací kartu.
8.2. Poruší-li výherce jakoukoliv z povinností uvedených v bodě 8.1. těchto pravidel, je povinen
na výzvu pořadatele nebo organizátora soutěže vrátit pořadateli soutěže hlavní cenu, případně
pořadateli soutěže nahradit obvyklou cenu hlavní ceny ke dni předání hlavní ceny výherci
(Obvyklá cena se v takovém případě zjistí primárně cenou pořizovací nebo sekundárně
znaleckým posudkem).
9. Další podmínky, práva a povinnosti
9.1. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídá za správnost údajů uvedených účastníkem
soutěže na hrací kartě. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem soutěže v hrací kartě pravdivé,
správné či aktuální, nenesou za to pořadatel ani organizátor soutěže odpovědnost a v takovém
případě nebude hrací karta zařazena do slosování, případně nebude mít účastník soutěže nárok na
výhru.
9.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla soutěže,
upravit termíny začátku a konce soutěže, upravit termíny konání akce, soutěž zrušit apod., a to
kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zveřejnění
na webových stránkách organizátora www.cyklostezkabecva.cz, na instagramovém profilu
organizátora soutěže www.instagram.com/cyklostezkabecva nebo na facebookovém profilu
organizátora soutěže www.facebook.com/cyklostezkabecva.
9.3. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek soutěže účastníky podle
těchto pravidel soutěže. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se soutěží
posuzuje a s konečnou platností řeší jen pořadatel soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn vyřadit
ze soutěže účastníka soutěže, který porušil tato pravidla soutěže, nesplnil podmínky pro přiznání
výhry, jednal v rámci soutěže protiprávně či v rozporu s dobrými mravy, spáchal v rámci soutěže
podvodné nebo nekalé jednání, bude-li u účastníka soutěže ze strany pořadatele soutěže zjištěno
důvodné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání a v dalších obdobných
případech. V takovém případě bude účastník soutěže ze soutěže vyloučen (jeho hrací karty
nebudou zařazeny do slosování), případně nebude takovému účastníkovi soutěže předána výhra.
Bude-li již výhra předána a dojde-li pořadatel soutěže ke zjištění, že účastník soutěže porušil tato
pravidla soutěže, nesplnil podmínky pro přiznání výhry, v rámci soutěže jednal protiprávně či
v rozporu s dobrými mravy, spáchal v rámci soutěže podvodné nebo nekalé jednání nebo dojde-li
pořadatel soutěže ke zjištění o důvodném podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého
jednání účastníkem soutěže, či k jinému závěru o obdobném jednání účastníka soutěže, je
pořadatel soutěže oprávněn požadovat po účastníkovi soutěže vrácení výhry a takovýto účastník

soutěže je povinen výhru pořadateli soutěže vrátit. Není-li vrácení výhry možné, je účastník
soutěže v takovém případě povinen pořadateli nahradit obvyklou cenu výhry.
9.4. Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob v podobě výher dodaných výhercům.
Záruční a další podmínky (zejména práva z vadného plnění) vztahující se k výhrám se řídí
podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z
vad výher je výherce oprávněn uplatňovat u poskytovatele výhry. Výherci bude poskytovatel
výhry oznámen nejpozději při předání výhry. Pořadatel dále není odpovědný za nedostatky či
prodlení při přepravě výhry k výherci, kterou zajišťuje poskytovatel výhry ke dni předání hlavní
ceny výherci (Obvyklá cena se v takovém případě zjistí primárně cenou pořizovací nebo
sekundárně znaleckým posudkem).
9.5. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu dat z hracích karet či jakýchkoli jiných zpráv
(např. emailů), které budou ztraceny při jejich přepravě od účastníků či jiných osob
k organizátorovi či pořadateli. Pořadatel ani organizátor rovněž neodpovídají za nedoručené
zásilky, hrací karty a jiné zprávy odeslané jim účastníky či jinými osobami.
9.6. Na komunikačních materiálech (billboardy, letáčky, webové stránky atd.) soutěže jsou
uvedeny ilustrační fotografie hlavní výhry a výher.
9.7. Pořadatel ani organizátor soutěže nejsou odpovědní za to, že některé partnerské místo
nebude otevřeno z důvodu právního předpisu, na základě nějž bude muset být takovéto
partnerské místo uzavřeno, např. z důvodu protiepidemiologických opatření v souvislosti
s nemocí COVID-19, nebo z důvodu na straně partnera soutěže. Pořadatel ani organizátor
soutěže nejsou odpovědní za to, že některé partnerské místo nebude otevřeno z jakéhokoliv
jiného důvodu.
9.8. Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou a budou po dobu konání soutěže
k dispozici na webových stránkách organizátora soutěže www.cyklostezkabecva.cz, na
instagramovém profilu organizátora soutěže www.instagram.com/cyklostezkabecva nebo na
facebookovém profilu organizátora soutěže www.facebook.com/cyklostezkabecva.
10. Osobní údaje a jejich ochrana
10.1. Pořadatel i organizátor soutěže jsou společnými správci osobních údajů, dále jen jako
„Správce“. Správce zpracovává osobní údaje účastníka soutěže, a to v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů („GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů v platném znění.
10.2. Správce zpracovává osobní údaje v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem a
vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
10.3. Správce přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany
osobních údajů a dodržuje veškeré povinnosti stanovené mu obecně závaznými právními
předpisy. Taková opatření budou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce se snaží
užívat taková bezpečnostní opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů v nejvyšší možné
míře.
10.4. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních
údajů.
10.5. Rozsah zpracovávaných údajů: Jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa,
doručovací adresa (bydliště), telefon, další kontaktní údaje.

10.6. Právní základ pro zpracování: Vyhodnocení a distribuce výher této spotřebitelské
soutěže, tedy plnění smluvních povinností vyplývající ze spotřebitelské soutěže včetně
oprávněných zájmů správce na zdárném průběhu spotřebitelské soutěže a spokojenosti všech
zúčastněných.
10.7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytně nutnou k organizaci
soutěže a u výherce/výherců následně po dobu danou zákonem a pravidly spotřebitelské soutěže.
10.8. Příjemci: Údaje poskytnuté účastníkem mohou kromě Správce zpracovávat jakožto
zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem nebo organizátorem soutěže, a to
způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a
účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže
toto umožňují právní předpisy.
10.9. Poučení subjektu údajů:
10.9.1. Účastník má právo na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování. Práva lze uplatnit zejména dopisem, telefonicky i
e-mailem na info@machovsky.cz. Účastník má právo podat stížnost u
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
10.9.2. V případě výhry je výherce výslovně srozuměn s tím, že pořadatel či organizátor
soutěže je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 77 až § 90 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, bezplatně jméno a bydliště - obec výherce v médiích
(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele či
organizátora v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a
služeb pořadatele, organizátora nebo partnerů soutěže, s tím, že mohou být
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové
záznamy výherce.
10.9.3. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a je povinné. V případě, že
fyzická osoba své osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu neposkytne, není
možné provést registraci do soutěže, a tedy účast takové fyzické osoby v soutěži
a/nebo doručení případné výhry takové fyzické osobě.

Velký Týnec dne 15. října 2021

pořadatel soutěže

Příloha č.1 – seznam partnerů soutěže
Příloha č. 2 – seznam a adresy partnerských míst

