
 Pravidla akce „Kapesné 20.000,- Kč“  

 

(dále jen „pravidla“):  

 

1. Organizátor. Obchodní společnost CEMOD – CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 

Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „organizátor“) pořádá v období ode dne 18. 7. 

2016 do dne 1. 8. 2016 akci s názvem „Kapesné 20.000,- Kč “ (dále jen „akce“). Organizátor 

je majitelem ochranné známky „Blancheporte“ a zároveň je provozovatelem  zásilkového 

obchodu s názvem „Blancheporte“ (dále jen „zásilkový obchod“). Zboží  ze zásilkového 

obchodu je možné objednávat telefonicky, faxem, prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím e-

shopu a také poštou na objednacím  lístku přímo z tištěného katalogu. V průběhu této akce 

může být odeslání nabídky k účasti v akci opakováno. Akce může být prezentována v různých 

podobách. Tato Pravidla stanoví  závazná pravidla a podmínky účasti v akci.  

 

2. Účastníci akce. Účastníkem akce se může stát zejména fyzická osoba starší 18 let s 

bydlištěm na území České republiky či Slovenské republiky, které organizátor zašle 

dokumenty opravňující k účasti v akci, a který se do akce přihlásí v souladu s těmito pravidly. 

Dokumentem opravňujícím zákazníka k účasti v akci je objednací lístek (dále jen „přihláška 

do akce“). Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci, dále 

jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru ke všem společnostem 

spolupracujícím s organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Z účasti v akci 

budou dále vyloučeni účastníci, jejichž přihláška do akce bude neúplná, nečitelná, či 

nepřesná. Akce se také nemohou zúčastnit výherci z předešlých her, pořádaných CEMOD-CZ 

s.r.o. (značky Blancheporte), kteří získali jakoukoliv výhru, po dobu 9 měsíců. O skutečnosti, 

zda je určitá osoba oprávněna k účasti v akci rozhoduje výlučně organizátor. V případě 

účastníků  mladších 18 let jsou tito povinni mít písemný souhlas zákonného zástupce, jak pro 

účast v akci, tak pro případné převzetí výhry.  

 

3. Cena. Do této akce je vložena cena uvedená v tomto bodu  pravidel – hotovost v celkové 

hodnotě 20.000,- Kč (nebo 800 € bude-li výherce ze Slovenské republiky). Akce je společná 

pro Českou republiku a Slovenskou  republiku. Získání ceny nezáleží na náhodě. Cenu získá 1 

účastník akce, který si v období ode dne 18. 7. 2016 do dne 1. 8. 2016 objedná zboží s kódem 

akce 705.xxx ze zásilkového obchodu v celkové nejvyšší hodnotě a splní další podmínky 

akce. Podmínkou účasti v akci je nákup a úhrada zboží tak, aby zboží bylo zaplaceno 

nejpozději dne 15. 8. 2016. Do hodnoty objednávky se pro účely určení výherce nebude 

započítávat hodnota reklamovaného zboží. V případě, že si dva nebo více účastníků akce 

objednají zboží za stejnou celkovou hodnotu a splní podmínku pro získání ceny spočívající v 

platné zaslání přihlášky do akce, získá cenu ten účastník akce, který se do akce přihlásil dříve. 

Pro účast v akci je rozhodující datum doručení písemné či e-mailové přihlášky do akce 

organizátorovi nebo datum učinění telefonické objednávky či doručení faxové objednávky, 

objednávky přes internet; v případě pochybností rozhoduje datum zaevidování objednávky v 

systému organizátora. Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely 

této akce se za zaplacenou kupní cenu  nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od 

kupní smlouvy, případně nepřevzal zboží během období trvání akce a v dalších 30 dnech 

následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda organizátor vrátil tomuto 

zákazníkovi uhrazenou kupní cenu v uvedené lhůtě či nikoli.  

 



4. Podmínkou pro účast v akci a získání ceny je skutečnost, že se účastník akce platně přihlásí 

do akce. Přihlásit do akce se účastník akce může těmito způsoby: Zasláním přihlášky do akce, 

objednává-li si účastník akce zboží ze zásilkového obchodu: 

a) poštou - je třeba zaslat objednací lístek na následující adresu zásilkového obchodu: 

Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: 

Blancheporte, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35. b) telefonicky nebo elektronickou poštou, 

je třeba se přihlásit do akce tak, že zákazník sdělí operátorovi kód akce, resp. uvede kód akce 

v elektronické objednávce, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v akci. c) faxem, je třeba 

zaslat objednávku zboží s kódem akce. d) přes internetové stránky www.blancheporte.cz nebo 

www.blancheporte.sk , zaregistruje se do akce zadáním kódu akce při objednávce zvoleného 

zboží.  

 

5. Výherci bude jeho cena předána osobně v den a v místě, které mu CEMOD-CZ s.r.o. 

písemně sdělí, popřípadě bude zaslána na adresu nebo bankovní účet výherce. Předání ceny se 

uskuteční  nejpozději v termínu do 30.  9.  2016. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo 

nesdělí-li společnosti CEMOD-CZ s.r.o. svoji adresu či bankovní účet, na který  má být výhra 

zaslána nejpozději do 30. 9. 2016, výhra propadá ve prospěch společnosti CEMOD-CZ s.r.o. 

 

6. Údaje o výherci poskytne organizátor na základě písemné žádosti ode dne 15.  9.  2016. 

Organizátor si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se ceny a výherce 

telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.  

 

7. Přihlášením se do akce některým ze způsobů uvedených v bodě 4 pravidel účastník akce 

stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a 

vyjadřuje s nimi svůj souhlas.  

 

8. Přihlášením se do akce výherce uděluje v souladu s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, souhlas s tím, aby pořadatel pořizoval obrazové a zvukové záznamy jeho 

osoby a takto pořízené obrazové a zvukové záznamy, včetně jeho jména a příjmení, užíval v 

médiích (včetně elektronických), propagačních a reklamních materiálech, a to po dobu 5 let 

od ukončení této akce bez omezení území. Takové záznamy mohou být pořízeny i během 

předání výhry. 

 

9. Zákazník souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce 

společností CEMOD – CZ s.r.o., jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním pro 

marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových 

akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, 

jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 

č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o jejich likvidaci. Bere na vědomí, 

že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, 

že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů 

a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních 

údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv 

správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu 

osobních údajů, www.uoou.cz. 

http://www.uoou.cz/


10. Přihlášením se do hry zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi 

na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po 

celou dobu hry uložen v sídle CEMOD – CZ s.r.o. 

11. Při jakémkoli porušení pravidel této hry si společnost CEMOD – CZ s.r.o. vyhrazuje 

právo daného zákazníka ze hry bez náhrady vyloučit. 

12. Společnost CEMOD – CZ  s.r.o. neodpovídá za ztrátu či nedoručení jím odesílaných 

poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto hrou. 

13. Společnost CEMOD – CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit 

pravidla hry či hru úplně zrušit bez udání důvodů  a stanovení náhrady. Společnost CEMOD – 

CZ s.r.o. si vyhrazuje rozhodnout všechny otázky týkající se této hry podle vlastního uvážení 

a bez sdělení důvodů. 

 

 


