
VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ 
 
 
Soutěžní podmínky  
 
 
1. Pořadatelem, vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Liberec Property s.r.o., se sídlem Ve 

svahu 482/5, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250658 (dále jen „Pořadatel“).  

 
2. Soutěž bude probíhat v termínu od 9. 2. 2019 do 14. 2. 2019 do 18 h v obchodním centru OC 

FORUM Liberec na adrese nám. Soukenné 669/2A Perštýn 460 01 Liberec (dále jen „OC 
FORUM“). 

 
3. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát s výjimkou osob specifikovaných čl. 15 těchto 

podmínek, pouze osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem a doručovací adresou v České 
republice. Účastníkem soutěže se osoba stane předložením účtenky vydané kteroukoliv 
provozovnou nacházející se v OC FORUM vyjma provozovny společnosti Tesco Stores ČR a.s. 
v hodnotě minimálně 300 Kč a následnou registrací do slosování v níže uvedeném termínu.  

 
4. Zájemce o účast v soutěži obdrží v termínu 9. - 13. 2.2019 od 15 do 19 h, nebo 14. 2. 2019 od 15 

do 18 h u promostánku OC FORUM registrační formulář, který vyplní těmito  
a) povinnými údaji: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště;  
b) volitelnými údaji: e-mail, telefonní číslo. 

 
5. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze s jednou účtenkou v jeden den, a to v termínu 9. - 

13. 2. 2019 od 15 do 19 h, nebo 14. 2. 2019 od 15 do 18 h. Vyplní-li jedna osoba více 
registračních formulářů v jeden den, bude ze soutěže automaticky vyloučena.   

 
6. Součástí registrace je označení soutěžícímu razítkem účtenky, kterou soutěžící prokázal realizaci 

útraty. Soutěžící je dle čl. 9. těchto soutěžních podmínek povinen uplatněnou účtenku uschovat 
pro případ výhry, za účelem ověření splnění podmínek pro vznik nároku na Cenu. 

 
7. Minimální výše útraty v kterékoliv provozovně umístěné v OC FORUM vyjma provozovny 

společnosti Tesco Stores ČR a.s. na základě, které může dojít k registraci do soutěže, je 
stanovena minimální výši 300,- Kč vč. DPH. 

 
8. S účtenkou se může osoba zaregistrovat kdykoliv v době trvání soutěže (viz. výše uvedené časy), 

nejpozději však do data 14. 2. 2018 do 18:00 hodin.  
 
9. Soutěžící je povinen uschovat si orazítkovanou účtenku a v případě, že bude slosováním určen 

jako výherce soutěže, tuto účtenku předložit Pořadateli.  
 
10. 5 výherců soutěže bude určeno slosováním vyplněných a řádně odevzdaných registračních 

formulářů těch soutěžících, kteří splnili podmínky účasti v soutěži. Slosování řádně označených a 
vyplněných registračních formulářů proběhne za přítomnosti notáře dne 14. 2. 2019 v rámci 
akce Valentýn s OC FORUM.  



11. Ceny pro 5 výherců výherce jsou: 

 

1. ROMANTICKÝ VÍKEND PRO DVA ve výši 5 000 Kč – od EXIM TOURS 
2. BALÍČEK ZÁBAVY A RELAXACE ve Forum Liberec (vstupenky do SAUNIA 

LIBEREC, CINEMA CITY a MOTOKÁRY pro 2 osoby) 

3. LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM s ETA – Mixér GRATUS  

4. POUKÁZKA NA FOTOSLUŽBY v ceně 1 000 Kč od FOTOLAB 

5. ZAMILOVANÝ DÁREK od Erotic City 
 
dále jen „Ceny“). 

 
12. Pořadatel po vylosování 5 výherců dle čl. 10. výše je vyzve k doložení příslušných účtenek 

k ověření splnění podmínek pro vznik nároku na Ceny. Nárok na Ceny získají vylosovaní výherci 
soutěže, pokud: 
a) se dostaví nejpozději do sedmi (7) dní od kontaktování zástupcem Pořadatele s oznámením 

o výhře osobně na Správu centra OC FORUM, 
b) prokážou svou totožnost (tzn., prokáží, že jsou majitelem výherního registračního formuláře 

– jejich osobní údaje se shodují s údaji uvedenými na registračním formuláři),  
c) předloží originály účtenek, které jsou označeny potvrzujícími razítky. 

 
13. V případě, že vylosovanému soutěžícímu nevznikne nárok na Cenu z důvodu nesplnění 

podmínek uvedených v čl. 12. písm. a) – c) těchto soutěžních podmínek nebo z jakéhokoliv 
jiného důvodu (např. vyloučení účastníka ze soutěže dle čl. 24. těchto soutěžních podmínek 
apod.), výhra nebude vydaná. 

 
14. Cenu nelze vyměnit za jinou cenu, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou 

kompenzaci.  
 
15. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni: 
 

a) zaměstnanci OC FORUM, 
b) zaměstnanci externích dodavatelských firem OC FORUM, 
c) zaměstnanci obchodních jednotek umístěných v OC FORUM.  

 
16. Nedodržení pravidel soutěže, jejich obcházení či jednání, které odporuje dobrým mravům, je 

důvodem k vyloučení účastníka soutěže ze soutěže. Rozhodnutí o vyloučení účastníka je 
oprávněn učinit Pořadatel kdykoliv, a to i po vyhlášení výherců, pokud se o důvodech takového 
vyloučení dozví po vyhlášení výherců. Rozhodnutím o vyloučení účastníka zanikají veškerá práva 
účastníka, která mu v souvislosti s účastí v soutěži vznikla, a to s účinky zpětně, včetně pozbytí 
nároku na Cenu.  

 
17. Vyhlášení výsledků slosování soutěže se bude konat dne 14. 2. 2019 v OC FORUM Liberec. 

Výherce není povinen zúčastnit se osobně vyhlášení výsledků. Výherce svou účastí v soutěži 
zároveň uděluje pořadateli souhlas se zveřejněním fotodokumentace a videodokumentace 
s jeho osobou z vyhlášení výsledků soutěže ve vybraných komunikačních kanálech OC FORUM, a 
to časově neomezeně na území České republiky.  

 
18. Pořadatel po vyhlášení výsledků slosování sdělí výhercům přesný postup a termíny předání Cen 

výhercům, které jsou výherci povinni respektovat. O předání Cen bude sepsán předávací 
protokol, který jsou výherci povinni potvrdit. Součástí Cen nejsou žádná další plnění v těchto 
soutěžních podmínkách neuvedená. Výherci zajistí veškeré následné kroky nezbytné k převzetí a 



provozování Ceny na vlastní náklady a odpovědnost. Výherci jsou rovněž povinen nést veškerá 
daňová či jiná zatížení vztahující se k účasti v soutěži a získání Ceny.   

 
19. Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na 

zdraví či majetku, způsobenou výherci, Cenou nebo v souvislosti s používáním Ceny. 
 

20. Účastí v soutěži účastník soutěže souhlasí a akceptuje podmínky soutěže uvedené v těchto 
soutěžních podmínkách.  
 

21. Veškeré osobní údaje soutěžících získané Pořadatelem od účastníků soutěže bude Pořadatel 
zpracovávat zákonným a transparentním způsobem po nezbytnou dobu, a to za účelem 
uspořádání soutěže, její vyhodnocení a plnění práv a povinností vzniklých z právních vztahů mezi 
účastníky soutěže a Pořadatelem (tzn. zejména předání Ceny), ochranu práv a oprávněných 
zájmů účastníků soutěže a Pořadatele, nejdéle však na dobu trvání soutěže a následně dalších 
pět (5) let. V případě, že se účastník rozhodl vyplnit na soutěžním kuponu volitelné údaje a tím 
udělil Pořadateli souhlas se zpracováním takových osobních údajů pro účely této soutěže a pro 
marketingové účely, je účastník oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě 
jsou tyto osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání souhlasu, nejdéle však jeden (1) rok 
od jeho udělení.   

 
22. Soutěžící má ve vztahu k osobním údajům, které poskytl pořadateli soutěže: 

a) právo na přístup k osobním údajům, 
b) právo na opravu poskytnutých osobních údajů, 
c)  právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně informace o účelu zpracování 

osobních údajů, a informaci o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli (pokud o 
takovou informaci účastník soutěže požádá, je Pořadatel povinen mu tuto informaci bez 
zbytečného odkladu poskytnout), 

d) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), 
e) právo na omezení zpracování údajů, 
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,  
g právo podat stížnost na zpracování osobních údajů,  
h)  další práva stanovená příslušnými právními předpisy. 

  
 Všechna tato práva lze uplatnit na e-mailové adrese gdpr@forumliberec.cz nebo poštovní 

adrese sídla pořadatele soutěže. Podrobnosti o nakládaní osobními údaji pořadatelem soutěže 
zle nalézt na adrese www.forumliberec.cz  

 
23. Tato soutěž, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a účastníky soutěže související s touto 

soutěží, se řídí právním řádem České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv 
jednostranně změnit podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv 
ukončit ze závažných důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění 
takové změny na internetových stránkách Pořadatele www.forumliberec.cz  

 

 
 

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

