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OC Olomouc CITY, Pražská 255/41, 779 00 Olomouc 
Čistá Jižní Morava, a.s. se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 - Stodůlky,  

IČO: 241 88 166, společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17703 

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ 

SOUTĚŽE „Klubová soutěž“ 

 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Spotřebitelskou soutěž „Klubová soutěž“ organizuje společnost Čistá Jižní Morava, a.s. se sídlem 

Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 241 88 166, společnost vedená u Městského 

soudu v Praze pod spisovou značkou B 17703 (dále jen „organizátor“). 

 

Spotřebitelská soutěž se řídí výlučně těmito oficiálními pravidly soutěže (dále jen „pravidla“), která 

popisují práva a povinnosti jejich účastníků a pravidla soutěže (dále jen „soutěž“). 

 

2. PRAVIDLA ÚČASTI VE SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽI 

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 15 – ti let, které jsou členy věrnostního programu 

Moje CITY klub. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském 

obchodněprávním vztahu k organizátorovi, dále osoby v pracovněprávním anebo jiném obdobném 

vztahu (například osoby působící jako statutární orgány) k organizátorovi anebo ke společnostem, 

které se na soutěži jakýmkoli jiným způsobem podílejí, zaměstnanci nájemců jednotek v OC Olomouc 

CITY a dále blízké osoby všech výše uvedených osob (ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku) – vyjma blízkých osob pracovníků nájemců prodejen v OC Olomouc CITY, 

adresa Pražská 255/41, 779 00 Olomouc (dále jen OC Olomouc CITY). 

V případě, že výherce nebude vlastníkem řidičského oprávnění a k užití výhry bude takové oprávnění 

potřebné, musí výherce postoupit svou výhru na jakoukoliv osobu, kterou určí, a která takové 

oprávnění vlastní, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení výhry. 

  

3. TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

Spotřebitelská soutěž začíná 17. 9. 2016 a končí 12. 12. 2016. 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                            

 

                                                
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

OC Olomouc CITY, Pražská 255/41, 779 00 Olomouc 
Čistá Jižní Morava, a.s. se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 - Stodůlky,  

IČO: 241 88 166, společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17703 

4. PODMÍNKY SOUTĚŽE 

Do soutěže bude zařazen každý účastník, který v čase trvání soutěže nakoupí zboží v hodnotě 

minimálně 200,- Kč v jakékoli prodejně nacházející se v OC Olomouc CITY, včetně prodejních stánků 

(On Style – bižuterie, Kabelky Senad, Veselá Veverka, Mobily), včetně aktuálně zapojených externích 

partnerů v Moje CITY Klubu a poté nahraje tuto účtenku (či doklad od externího partnera o 

provedené koupi) do registračního formuláře účtenek na www.mojecityklub.cz tak, že vyplní všechny 

přednastavená políčka registračního formuláře včetně odpovědi na soutěžní tipovací otázku. Do 

soutěže o ceny budou zařazeny pouze úplné, řádně a správně nahrané účtenky, které budou 

obsahovat název prodejny (včetně data a přesné částky nákupu) OC Olomouc CITY, ve které byla 

v době trvání soutěže vystavena účtenka s nominální hodnotou minimálně 200,- Kč a odpověď na 

soutěžní otázku definované níže. Účtenka, která již byla jednou nahrána, nelze použít pro účely 

soutěže znovu. Počet nahraných účtenek jednou osobou je neomezený, vždy však musí být pro 

platnost nahrání účtenky splněny výše zmíněné podmínky. Stejné podmínky pro zapojení do soutěže 

platí i pro externí partnery. 

NOVĚ: 

Do soutěže se můžete zapojit i vstupenkami z multikina CineStar, vždy v minimální hodnotě 200 Kč. 

Vstupenky lze sčítat, vždy však z jednoho představení, v jednom čase a datumu. 

 

Počet nahraných účtenek jednou osobou je neomezený, vždy však musí být pro platnost nahrání 

účtenky splněny výše zmíněné podmínky.  

Soutěž končí 12. 12. 2016 v 23.59 hodin. Výherci budou zveřejněny na stránce www.mojecityklub.cz a 

taktéž budou kontaktováni emailem ohledem jejich výhry. 

 

5. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 

 

„Kolik filmových titulů odehrálo multikino CineStar v Olomouc City v roce 2015?“  
Váš tip uveďte číslicí. 

 

 
6. VÝHRY 

Všechny výhry, celkem se soutěží o 30 výher, jsou uveřejněny na stránce www.mojecityklub.cz. Výhry 

jsou rozděleni dle své hodnoty od nejméně hodnotné po hlavní cenu s největší hodnotou.  

 

 

7. POSTUP PŘI VYHLÁŠENÍ A ODEVZDÁVANÍ VÝHER 

http://www.mojecityklub.cz/
http://www.mojecityklub.cz/
http://www.mojecityklub.cz/
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Výherci všech cen budou vyhlášeni účastníci, jejichž odpovědi na soutěžní otázku se budou nejvíce 

blížit správně odpovědi, a to postupně od tipu, který je nejblíže správné odpovědi. V případě, že se 

shoduje více odpovědí nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku, výhercem se stane ten, na 

jehož tipu bude dřívější datum a čas nahrání účtenky. Takto budou vyhlášeni všichni výherci podle 

počtu cen posloupnosti od nejbližší správné odpovědi na soutěžní otázku. Výherci jednotlivých cen 

budou uveřejněni na stránce www.mojecityklub.cz a budou kontaktováni i emailem ohledně převzetí 

výher. Všichni výherci se musí při převzetí výhry identifikovat a doložit účtenku pro kontrolu 

správnosti zadaných údajů. Jestli se prokáže, že daný výherce podal nesprávné nebo falešné údaje, 

zaniká mu nárok na danou výhru a ta může být použita pro další účel soutěže. 

Jeden výherce může vyhrát pouze jednu výhru. V případě, že se jeden účastník soutěže stane 

výhercem více výher, je takový účastník soutěže oprávněn obdržet pouze jednu výhru a to výhru 

první v pořadí. Výhercem nezvolené výhry se stane účastník soutěže, který jako následující správně 

odpověděl na zadanou soutěžní otázku, příp. – pokud na soutěžní otázku neodpověděl správně nikdo 

– stává se výhercem účastník soutěže, jehož odpověď na soutěžní otázku se bude jako následující 

nejvíce blížit skutečné správné odpovědi na soutěžní otázku.  

 

8. ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE 

Na výhry ze soutěže nevzniká právní nárok. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu jen se 

souhlasem organizátora soutěže. Organizátor soutěže si tímto vyhrazuje právo upravit pravidla 

soutěže i během jejího trvání, včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat. Vymáhání cen soudní 

cestou je vyloučeno. 

 

 

9. DANĚ 

Podle § 4 odst. 1, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, je od daně osvobozena cena z 

veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou 

loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je 

sportovní činnost podnikáním, a to v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč.  

Daň z finanční výhry namísto výherce odvede organizátor soutěže. 

 

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
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Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této spotřebitelské 

soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit 

nebo zrušit spotřebitelskou soutěž. 

V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí organizátora soutěže konečné a 

závazné. 

Pokud se organizátor soutěže dozví, že výherce pro účely soutěže poskytnul nepravdivé údaje nebo 

informace, bude oprávněn vyloučit takovéhoto výherce ze soutěže, přičemž jeho nárok na výhru 

tímto zaniká. 

Účastník zároveň souhlasí, aby mu organizátor zasílal informační a propagační materiály, případně ho 

kontaktoval za účelem poskytnutí informací o jeho produktech nebo za účelem jiných reklamních a 

propagačních aktivit. Účastník má právo písemně odmítnout poskytování těchto materiálů a 

informací. 

 

11. OSOBNÍ ÚDAJE A OSOBNÍ PRÁVA 

Zapojením se do soutěže dává každý účastník soutěže (dále jen „zúčastněná osoba“) svůj 

bezvýhradný souhlas na použití a zpracování osobních údajů poskytnutých pro tuto soutěž, v rozsahu 

jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, datum narození, pohlaví na marketingové 

účely organizátora soutěže a jimi poskytnutí je dobrovolné, přičemž s osobními údaji účastníků 

soutěže bude naloženo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů.  Tento souhlas se uděluje organizátorovi soutěže.  

Organizátor prohlašuje, že: 

(i) Bude s osobními údaji zúčastněné osoby nakládat v souladu se všeobecně závaznými 

právními předpisy, 

(ii) Poskytne osobní údaje třetím stranám jen s předchozím souhlasem zúčastněné osoby, anebo 

pokud je to stanoveno v těchto pravidlech nebo pokud mu to ukládá všeobecně závazný 

právní předpis, 

(iii) Osobní údaje zúčastněné osoby budou zpřístupněné pouze zaměstnancům organizátora, 

případně třetím stranám v subdodavatelském smluvním vztahu k organizátorovi, který 

zabezpečuje naplnění účelu zpracování osobních údajů, jako je specifikováno výše 

(marketingové účely), 

(iv) Osobní údaje zúčastněné osoby nebude zpřístupňovat veřejnosti bez předchozího souhlasu 

zúčastněné osoby, pokud tak nestanoví tyto pravidla, 

(v) Nepředpokládá, ani není zřejmé, že se uskuteční přenos osobních údajů do jiných zemí. 
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Zúčastněná osoba odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a 

pravdivé. 

Zúčastněná osoba zapojením se do soutěže potvrzuje, že byla organizátorem obeznámena 

s podmínkami zpracování osobních údajů a že jí byly známé všechny potřebné informace ze strany 

organizátora podle zákona o ochraně osobních údajů. Organizátor dále prohlašuje a zúčastněná 

osoba potvrzuje, že byla obeznámena o všech svých právech, které jsou stanoveny zákonem o 

ochraně osobních údajů a o možnosti jejich využití. 

Zúčastněná osoba taktéž vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, přičemž souhlasí, že je bude v plné 

míře dodržovat. 

Výherce jako zúčastněná osoba uděluje nahráním účtenky souhlas s bezplatným poskytnutím nebo 

zveřejněním svých osobních údajů organizátorem soutěže v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště na 

propagační a marketingové účely spojené s vyhodnocením soutěže a propagací organizátora a jeho 

služeb, tyto dále uveřejňovat a šířit v masmédiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných 

audio, foto a video materiálech. Taktéž uděluje svůj souhlas s vytvořením, použitím a zveřejněním 

jeho podobizny, jiných obrazových nebo zvukových záznamů týkajících se výherce na účely podle 

předcházející věty ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

12. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA 

Účastníci soutěže se mohou seznámit s jejími oficiálními pravidly na internetové stránce organizátora 

www.mojecityklub.cz. Výhra nebude výherci odevzdána, pokud výherce plně nevysloví svůj souhlas 

s těmito pravidly a nesplní požadavky z nich pro něj vyplývající. Ceny nevyzvednuté do 31. 01. 2017 

propadají ve prospěch společnosti Čistá Jižní Morava a.s. 

 

SPECIFIKACE VÝHER 

1. CENA 

MULTIKINO CINESTAR ZLATÁ KARTA V HODNOTĚ 70.000 KČ  
VIP Zlatá karta opravňuje držitele získat zdarma 1 vstupenku denně na jakékoliv klasické filmové 
představení, které se hraje v síti multikin CineStar v České republice. Platí na všechny formáty 2D, 3D 
nebo Gold Class (pouze CineStar Anděl), také na VIP sedačky v multikinech CineStar Anděl, Černý 
most, Ostrava a do ATMOS sálu v multikině CineStar Anděl. 
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Pozn.: Kartu lze použít pouze 1x denně na 1 vstupenku.  Vstupenky si  může vyzvednout pouze držitel 
karty (jméno je na ní uvedené a totožnost se prokazuje na základě dokladu s fotkou!).  Karta je 
akceptována pouze na pokladnách multikina, nelze provést on-line nákup. Karta neplatí na 
alternativní program, jako například MET či jiné koncerty a speciální představení. Nelze slučovat s 
jinými slevami či výhodami věrnostního programu CineStar Club. 
   

 

2. CENA 

SKÚTR PEUGEOT SC KISBEE 50 + BUNDA FLEES + PŘILBA M 

Skútr Peugeot SC Kisbee 50 v hodnotě 31.300 Kč  

+ Přilba M v hodnotě 1500 Kč 

+ Bunda Flees  dárkový šek v hodnotě 570 Kč 

3. CENA    
IPHONE SE 16GB SILVER  

iPhoneSE v hodnotě 12.990 Kč 

 

4. CENA 

ZÁJEZD DO ALP + SPORTISIMO 

- Zájezd do Alp v hodnotě 10.000 Kč pro dva 

- Poukaz Sportisimo v hodnotě 1000 Kč 

 

5. CENA 

PEUGEOT KOLO + GATE + DRAPS  

- Bicykl YJU4683301 CJ-01 24 Peugeot v hodnotě 4.900 Kč  

- Poukaz Gate v hodnotě 1000 Kč  

- Triko Draps vel. S (černé) v hodnotě 500 Kč 

 

6. CENA 

RIP CURL + FERATT + DRAPS 

- Taška na rameno v hodnotě 899 Kč a peněženka v hodnotě 699 Kč 

- Feratt 1x šek v hodnotě 500 Kč a 1x vysoce módní Feratt ponožky v hodnotě 

- Dámské triko Draps vel. M (zelené) v hodnotě 500 Kč 

  

7. CENA 

SVĚT HEZKÉHO SPÁNKU + FERATT + KLENOTY BURÁŇ 



  
                                                                                                                                            

 

                                                
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

OC Olomouc CITY, Pražská 255/41, 779 00 Olomouc 
Čistá Jižní Morava, a.s. se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 - Stodůlky,  

IČO: 241 88 166, společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17703 

- 2 ks povlečení bavlněný satén Peac o rozměru 140x200 v hodnotě 1 199,- Kč/ks + kupon na slevu 

15% na bytový textil 

- Feratt 1x šek v hodnotě 500 Kč a 1x vysoce módní Feratt ponožky v hodnotě 

- Dárkový šek Klenoty Buráň v hodnotě 500 Kč 

 

8. CENA 

DRAPS + SPORTISIMO + KLENOTY BURÁŇ 

- Dámská sportovní sukně vel. S (oranžová) Draps  v hodnotě 500 Kč  

- Poukaz Sportisimo v hodnotě 500 Kč  

- Dárkový šek Klenoty Buráň v hodnotě 500 Kč 

 

9. CENA 

DRAPS + SPORTISIMO + KLENOTY BURÁŇ 

- Dámská sportovní sukně vel. S (oranžová) Draps  v hodnotě 500 Kč 

- poukaz Sportisimo v hodnotě 500 Kč 

- Dárkový šek Klenoty Buráň v hodnotě 500 Kč 

 

10. CENA 

DRAPS + SPORTISIMO + KLENOTY BURÁŇ 

- Dámské šaty Draps (černobílé vel.M)  v hodnotě 900 Kč   

- Poukaz Sportisimo v hodnotě 500 Kč  

- Dárkový šek Klenoty Buráň v hodnotě 500 Kč 

 

11. CENA – 30. CENA 

SPORTISIMO  

- poukaz Sportisimo v hodnotě 500 Kč 


