
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
Bellinda: „Vyhrajte zážitek dle Vašeho přání“

(dále jen „pravidla“)

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže Bellinda: „Vyhrajte zážitek dle Vašeho přání“ (dále jen „soutěž“) je společnost 
atta creative s.r.o., se sídlem Brno, Lazaretní 1/7, PSČ: 615 00, IČ: 250 87 967, která je zapsána 
v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v Brně,  oddíl  C,  vložka  74610  (dále  jen 
„pořadatel“).

2. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost  Bellinda Česká republika, s.r.o., se sídlem  Dolní Ředice, 
K Třešňovce 247, PSČ: 533 75, IČ: 442 64 283, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17620 (dále jen „organizátor“). 

3. MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v České republice ve 35 hypermarketech společnosti SPAR Česká obchodní 
společnost  s.  r.  o.,  Praha 10,  Nákupní  389/1,  PSČ 102 00, IČ:  272 07 048,  člen skupiny SPAR 
Rakousko  a  na  Slovensku  ve  4  obchodech  Carrefour  Slovensko,  Retail  Value  Stores,  a.s., 
Panónska cesta 16, PSČ 851 04 Bratislava, IČO: 43768083.

4. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu od 21. 10. 2013 do 17. 11. 2013 včetně (dále jen „doba platnosti  
soutěže“).

5. ÚČAST V     SOUTĚŽI  

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, které akceptují pravidla soutěže, v době 
platnosti soutěže splní následující podmínky a dodrží postup soutěžícího při soutěži:

a) navštíví některý z obchodů, ve kterém soutěž probíhá, 
b) nakoupí  minimálně  1  (jeden)  ks  pánských  trenek  3D  flex  Air  boxer,  nabízené 

organizátorem soutěže,
c) zaregistrují  se do soutěže posláním registrační  SMS zprávy na telefonní  číslo z České 

republiky  +420 733 614 763 a na Slovensku +421 904 929 987 ve tvaru SMS zprávy: 
BELLINDA_jmeno_prijmeni_nazev  provozovny_mesto  (vzorová  SMS  zpráva:  
BELLINDA_jiri_novak_interspar_praha)

d) na výzvu pošle scan platné účtenky na e-mailovou adresu bellinda@atta-c.cz.

(dále jen „soutěžící“).

Cena  SMS zprávy  se  řídí  tarify  příslušného  operátora.  V SMS zprávách  není  možné  používat 
diakritiku a je třeba dodržet předepsaný tvar SMS zprávy. Malá a velká písmena nerozhodují. 

Do  soutěže  budou  zařazeni  pouze  ti  soutěžící,  které  úplně  a  řádně  splní  veškeré  stanovené 
podmínky soutěže. 



Soutěžící je povinen respektovat tato pravidla a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak 
soutěžit v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. 
Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje pořadatele vyloučit soutěžící ze soutěže.

6. VÝHRA

Výhry do soutěže vložil organizátor.

Garantovaná výhra:  sleva 10 % na zážitek zakoupený u společnosti  Firma na zážitky, s.r.o., IČ: 
276 24 021 v České republice a u společnosti TF Group s.r.o., IČ: 46 668 659 na Slovensku.

4 hlavní výhry: zážitek v hodnotě do 5.000 Kč / 200 eur (slovy: pět tisíc korun českých / dvě stě eur) 
od společnosti Firma na zážitky, s.r.o., IČ: 276 24 021 v České republice a od společnosti TF Group 
s.r.o., IČ: 46 668 659 na Slovensku.

7. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY

Podmínkou získání garantované výhry je jednorázová koupě minimálně 1 (jednoho) kusu pánských 
trenek 3D flex Air boxer. Garantovaná výhra (poukaz a unikátní kód) bude zasílána elektronickou 
formou na emailovou adresu zákazníka po zaslání platné účtenky dokládající nákup. 

Do soutěže je  možno se zapojit  opakovaně,  vždy však po realizaci  nového nákupu s  platnou 
účtenkou. Nákup je nutno realizovat v době platnosti  soutěže. Registrační SMS zprávu je nutné 
zaslat v době platnosti soutěže, nemusí být ale zaslána v den realizace nákupu.

Hlavní výhru lze vyhrát pouze jednou týdně po dobu platnosti této soutěže a získá ji ten soutěžící, 
který jako 10.  v pořadí  v daném týdnu zašle SMS zprávu ve správném tvaru na telefonní  číslo 
z České republiky +420 733 614 763 a na Slovensku +421 904 929 987

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherci budou do 14 dnů od skončení soutěže informováni o výhře pomocí SMS zprávy poslané na 
telefonní číslo, ze kterého byla odeslána registrační SMS zpráva. Výherce bude vyzván k zaslání 
kontaktních údajů. 

Garantované výhry budou zasílány elektronicky, hlavní výhry budou zasílány doporučeně poštou.

V případě, že se výhra vrátí zpět jako nevyzvednutá či nepřevzatá, a to z jakýchkoliv důvodů, a 
výherce nepožádá o její opětovné zaslání do třiceti dnů od navrácení ceny, nárok na výhru propadá.

Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za 
veškeré  případné  škody,  které  by  jemu  nebo  třetím  osobám  mohly  použitím  či  využitím  ceny 
vzniknout.

Výherci hlavních cen si budou moci zvolit zážitek/zážitky v celkové hodnotě do 5.000,00 Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých). Pokud nebude limit vyčerpán, nemá výherce nárok na finanční ani jinou 
kompenzaci rozdílu. Veškeré zážitky nad stanovený limit 5.000 Kč / 200 eur (slovy: pět tisíc korun 
českých / dvě stě euro) si hradí výherce sám.

Za výherce se v případě pochybností považuje osoba, která pořadateli či organizátorovi prokáže, že 
oprávněně  disponuje  SIM kartou  k mobilnímu číslu,  ze  kterého  byla  odeslána  registrační  SMS 
zpráva.



9. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a organizátorovi 
a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. 

Dále  se  soutěže  nesmí  zúčastnit  osoby  v pracovním  nebo  obdobném  vztahu  k  dodavatelům 
a obchodním  partnerům  pořadatele  a  organizátora  a  rodinní  příslušníci  těchto  osob  v rozsahu 
příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec.
 
Ze soutěže jsou dále vyloučeni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v 
těchto pravidlech.

10. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než jsou pořadatelem stanoveny.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající 
hodnoty  a měnit  podmínky  předání  výher  v případě,  že  mu  tyto  výhry  nebudou  poskytnuty 
dodavatelem tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady jednostranně změnit pravidla této soutěže či 
soutěž zrušit nebo v průběhu doby její platnosti předčasně ukončit. Změna pravidel, zrušení nebo 
předčasné  ukončení  soutěže  bude  oznámeno  na  internetové  adrese  na  www.bellinda.cz a 
www.bellinda.sk.

Vymáhání  účasti  v soutěži  nebo  výher  soudní  cestou  je  vyloučeno.  Organizátor  ani  pořadatel 
neodpovídají za případné vady výhry.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují  právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek 
soutěže jednotlivými soutěžícími a výhru nepředat v případě, že zjistí nebo budou mít oprávněné 
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některé ze soutěžících či jiné 
osoby, která dopomohla dané soutěžící k získání výhry. V takovém případě se výhra propadá ve 
prospěch organizátora.

11. OSOBNÍ ÚDAJE 

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a)  dává výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně se zavazuje tato pravidla 
dodržovat; 

b)  dává  výslovný  souhlas  s  tím,  aby  poskytnuté  údaje  byly  zpracovány  a užity  za 
účelem  prověření  jeho  platné  účasti  v soutěži  a  dále  k obchodním  a  marketingovým 
účelům  organizátora,  např.  k vytvoření  databáze,  nabízení  výrobků  a  služeb,  zasílání 
informací o marketingových akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách organizátora, 
jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 
č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a na dobu neurčitou. Soutěžící 
má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora a dále 
má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se 
jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu 
je účinné okamžikem doručení organizátorovi.

Odvolání souhlasu před převzetím výhry má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na 
výhru.

http://www.bellinda.cz/


Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2006 Sb., 
o ochraně  osobních  údajů,  v platném  znění,  k ochraně  právem  chráněných  zájmů  soutěžícího 
v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže.

12.  DOSTUPNOST PRAVIDEL SOUTĚŽE

Úplná  pravidla  soutěže  budou  po  celou  dobu  její  platnosti  k dispozici  na  internetové  adrese 
www.bellinda.cz a  www.bellinda.sk.  V případě  rozporu  mezi  textem úplných  pravidel  soutěže  a 
textem na tištěných nebo elektronických reklamních materiálech platí ujednání úplných pravidel.

http://www.bellinda.cz/

