
Úplná pravidla tipovací soutěže: 

„ZA VAŠE NÁKUPY PRO VÁS MÁME 100 000 KORUN 

 

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na 

komunikačních materiálech určených spotřebitelům.  

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže  

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Liberec Property s.r.o.., se sídlem Ve Svahu 482/5, Praha 
4 – Podolí, 147 00 s pracovištěm: Soukenné nám. 2a/669, Liberec 1, 460 80, IČO: 04607295, DIČ: 
CZ04607295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. C 250658 
(dále jen „organizátor“ nebo „pořadatel“). 

 
2. Termín a místo konání soutěže:  

Tipovací soutěž probíhá v termínu od 26. 11. 2016 10:00 hod do 23. 12. 2016 do 20:00 hod (dále 

jen „doba konání soutěže“) výhradně v Obchodním centru FORUM Liberec, Soukenné nám. 2a/669, 

Liberec 1, 460 80 (dále jen „místo konání soutěže“). 

Soutěžící:  

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou 

na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo 

„účastník soutěže“).  

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, organizátora soutěže, nájemci 

provozních jednotek OC FORUM Liberec, jejich zaměstnanci, jakož i jim osoby blízké dle § 22 

občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která svým zařazením odpovídá výše 

uvedené specifikaci, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, 

že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého 

jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi 

k získání výhry. 

 

3. Účast v soutěži:  

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že: 

a) Navštíví v době konání soutěže, tedy v termínu od 26. 11. 2016 10:00 hod do 23. 12. 2016 do 

20:00 hod, OC FORUM Liberec v jeho provozní době, a v jakémkoliv z obchodů (vyjma Tesco 

My) tohoto obchodního domu učiní soutěžní nákup v minimální hodnotě 500 Kč. 

 

b) Tuto účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu následně předloží v době trvání 
v prodejním stánku v OC FORUM v přízemí centra jeho obsluze. V případě, že soutěžní účtenka 
splňuje pravidla této soutěže, zejména je s hodnotou min  500 Kč, bude soutěžícímu umožněno 
vyplnit tipovací kupon, který mu byl pro tyto účely obsluhou infostánku po kontrole účtenky 
předán, přičemž soutěžící je povinen zde vyplnit tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail a správný 
tip na tipovací otázku: Kolik vánočních koulí je na vánočním stromě v OC FORUM Liberec 
(dále jen „tipovací kupon“).  



c) Odevzdáním vyplněného tipovacího kuponu souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže, včetně 

jednotlivých udělených souhlasů a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu 

stanoveném těmito pravidly. 

 

d) Soutěžní účtenka bude následně označena obsluhou prodejního stánku razítkem „a vrácena 

soutěžícímu. Soutěžící je povinen účtenku uschovat a v případě výhry se jí prokázat. 

 

e) Tipovací kupon musí být po řádném a úplném vyplnění odevzdán v době trvání soutěže 

hostesce na prodejním stánku v přízemí centra u vánočního stromu, která jej zaeviduje do 

elektronické databáze. 

 

f) Jedna účtenka odpovídá jednomu soutěžnímu tiketu, opakované použití účtenky není možné, 

a to ani, když hodnota nákupu několikrát přesahuje hodnotu minimálního nákupu. 

 

g) Opakovaná účast v soutěži je povolena. Podmínkou je však nový nákup v minimální výši 500 

Kč v době a místě konání soutěže. 

 

h) Za soutěžícího se považuje osoba, která je uvedena ve vyplněném tipovacím kuponu.  

Pro řádné vyplnění tipovacího kuponu musí soutěžící tipnout správný tip na tipovací otázku a 

vyplnit své kontaktní údaje ve shora uvedeném rozsahu. Do soutěže nebudou zařazeny tipovací 

kupony neobsahující veškeré povinné údaje, včetně osobních údajů a odpovědi na tipovací otázku. 

Tipovací kupony odevzdané mimo dobu trvání soutěže či soutěžní tikety jinak nesplňující 

stanovené podmínky, budou ze soutěže vyřazeny. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného 

posouzení odevzdaných soutěžních tiketů. 

 

4. Výhry v soutěži 
Výhrami v soutěži jsou dárkové poukázky FORUM v hodnotě 200 Kč/ks a to celkem 500 ks v celkové 
hodnotě 100 000 Kč. 
 
V těchto termínech:  
5.12. 
12.12. 
19.12. 
23.12. 
Budou vybrány správné nebo nejbližší správné tipy a to pro každý termín max. 125 a ti budou 
odměněni. 
Dárkový poukaz FORUM: 

 je možné uplatnit v jakémkoli obchodě v OC FORUM Liberec 

 poukaz není možné směnit za peníze ani jinak vyměnit 

 Poukaz platí 1 rok od vydání 
 

2. Určení výherce: 

Výhercem se stane celkem 500 soutěžících, kteří zcela a úplně splní pravidla této soutěže a jako 

1. až 125. v pořadí ze všech soutěžních tipů zapojených do soutěže nejpřesněji určí odpověď na 

položenou soutěžní otázku.  



Pořadí výherců a jím přidělených výher je stanoveno dle přesnosti odpovědi, tedy vyhrávají ty 

odpovědi, které budou svou hodnotou správné resp. nejblíže správnému počtu vánočních koulí 

na vánočním stromě v přízemí centra. 

V soutěži tak vyhrává celkem 500 výherců 500 výher – dárkových poukázek FORUM. 

 

3. Předání výher 

Výherci budou v určených termínech 5.12. , 12. 12., 19. 12. a  23. 12. a organizátorem 

kontaktováni na uvedené emailové adrese v tipovacím kuponu za účelem oznámení výhry a 

informování o místě a způsobu převzetí výhry. V případě, že se s řádným výhercem nepodaří 

navázat v kontakt, nebo nebude-li tento schopen převzít výhru osobně, ztrácí nárok na výhru. 

 

Místem předání výhry bude OC FORUM Liberec, Soukenné nám. 2a/669, 460 80 Liberec 14. 

Výherce je povinen si výhru v rámci tohoto předání osobně převzít. V případě nemožnosti 

osobního převzetí výhry, je soutěžící povinen se spojit s organizátorem soutěže za účelem 

dohodnutí náhradního předání výhry – tj. převzetí výhry zmocněnou osobou. 

 

Při předávání výhry je výherce povinen prokázat se průkazem totožnosti a označenou soutěžní 

účtenkou razítkem, a to z důvodu ověření jeho identity a formální správnosti. O převzetí výhry 

bude sepsán předávací protokol.  

 

V případě, že se pořadateli nepodaří nalézt výherce, či fyzicky předat výherci výhru dle ustanovení 

těchto pravidel (výherce si nemůže výhru osobně převzít a nedohodne s organizátorem náhradní 

předání výhry) nebo jinak dle předem sjednaných pokynů, či si výhru v souladu s pokyny 

pořadatele soutěže nepřevezme, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve 

prospěch pořadatele.  

 

4. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva  

Účastí v soutěži resp. podpisem soutěžního tiketu vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a 

zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži, podpisem a odevzdáním soutěžního tiketu 

účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže 

(jméno, příjmení, věk, a e-mail, dále jen údaje) do databáze společnosti Liberec Property s.r.o., 

pracovištěm Soukenné nám. 2a/669, 460 80 Liberec1, jakožto správce (dále jen „správce“), a s 

jejich následným zpracováním pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, 

včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání 

obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to 

na dobu neurčitou, resp. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Účastník bere na vědomí, 

že má práva dle § 11, 20, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, 

že může kdykoliv požádat o likvidaci osobních údajů, má právo přístupu k osobním údajům a 

právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. Dozorovým 

orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.  

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení 

http://www.uoou.cz/


a město účastníka soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech 

pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být 

pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků 

soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.  

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je 

oprávněn bezplatně pořídit v rámci předávání výher obrazové, zvukové, obrazově zvukové 

záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas 

apod.) a užít tyto záznamy výherců v neomezeném rozsahu, ve sdělovacích prostředcích, na 

internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže 

 

5. Závěrečná ustanovení 

a) Pořadatel ani organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí 

v soutěži. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky 

související s účastí v soutěži či související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře 

přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry je možné reklamovat pouze u 

dodavatelů výher.  

b) Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. 

c) Jakékoliv náklady spojené s uplatněním výhry či vyzvednutím výhry výhercem, nese v plném 

rozsahu výlučně soutěžící. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora ani pořadatele 

soutěže žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry.   

d) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do 

soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí 

nárok na výhru a výhra propadá pořadateli soutěže pro další marketingové či charitativní 

účely. 

e) Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele 

vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku 

v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, 

způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez 

možnosti odvolání. 

f) Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož 

chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. 

g) Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí 

v soutěži.  

h) Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle 

vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. 

i) Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 
Nepřevzaté výhry či výhry, které nebyly v soutěži vyčerpány, či které nebylo možné přidělit 
konkrétnímu výherci, propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním 
účelů pořadatele soutěže.  
 

j) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či 

změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou 

odpovídající náhradou. 



k) V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno 

písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.forumliberec.cz .  

l) Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.  

m) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální 

síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi 

a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. 

n) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek 

stanovených pro získání výhry v soutěži. Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírá vůči 

účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 

pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. 

Úplná pravidla jsou k dispozici na www.forumliberec.cz .  

 

http://www.forumliberec.cz/
http://www.forumliberec.cz/

