Podmínky soutěže Krajinou Skupiny ČEZ
I.

Pořadatel a organizátor soutěže:

1. Soutěž pořádá a organizuje ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO:
45274649, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
B 1581 (dále jen „Pořadatel“).
II.

Informace o soutěži:

1. Tato pravidla závazně upravují úplné podmínky a pravidla spotřebitelské soutěže Krajinou Skupiny
ČEZ (dále jen „Soutěž“), která probíhá na území České republiky v následujících infocentrech
Skupiny ČEZ:
• Infocentrum Temelín,
• Infocentrum Dukovany,
• Infocentrum Orlík,
• Infocentrum Štěchovice,
• Infocentrum Dlouhé Stráně,
• Infocentrum Vydra,
• Infocentrum Dalešice,
• Infocentrum Hučák,
• Infocentrum Ledvice.

(dále jen „Infocentra“ nebo jednotlivě jako „Infocentrum“).
2. Soutěž se koná od 1. 8. 2020 a končí vydáním zásob plyšových skřítků (dále jen „doba konání
Soutěže“).

III.

Jak se zapojit do Soutěže:

1. Při návštěvě libovolného Infocentra v době konání Soutěže je možné získat soutěžní kartičku od
pracovníka Infocentra. Na soutěžní kartičce je soutěžní otázka a prostor pro razítko.
2. Soutěžící se do Soutěže může zapojit zodpovězením soutěžní otázky ze soutěžní kartičky.
Správnou odpověď včetně unikátního kódu této odpovědi lze najít na cedulce v prostorách
Infocentra a Soutěžící obojí zapíše na svou soutěžní kartičku. Jeho odpověď včetně správného
vyplnění kartičky zkontroluje pracovník Infocentra (průvodce) a v případě správného výsledku a
splnění pravidel dá Soutěžícímu na kartičku razítko.
3. Pokud při druhé návštěvě jakéhokoliv jiného Infocentra než toho, kde Soutěžící získal kartičku
s razítkem, doloží Soutěžící správně vyplněnou kartičku s razítkem a splní tyto podmínky Soutěže,
získá oproti kartičce výhru a stane se výhercem (dále jen „Výherce“).
4. Soutěžící se po dobu trvání Soutěže může zapojit do Soutěže více soutěžními kartičkami z různých
Infocenter. Soutěžící však bere na vědomí, že v každém jednom Infocentru může získat při jedné
návštěvě pouze jednu soutěžní kartičku a jedno razítko.
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5. Soutěž je určena pro děti, tedy osoby mladší 18 let.

IV.

Výhra

1. V soutěži lze vyhrát jednu plyšovou hračku Watík nebo Joulinka (dále jen „Výhra“), která bude
Výherci fyzicky předána oproti správně vyplněné soutěžní kartičce při návštěvě druhého Infocentra.
2. Pořadatel má k dispozici právě 10.000 ks Výher a po jejich vyčerpání na daném Infocentru již není
možné Výhru získat ani nárokovat. O takové skutečnosti bude Soutěžící případně informovat
pracovník Infocentra nebo se Soutěžící může na kapacitu Výher předem doptat na daném
Infocentru.
3. Pořadatel může nahradit Výhru jinými věcnými cenami stejné i nižší hodnoty. Výherce Soutěže
nemá právo po Pořadateli požadovat žádná finanční ani jiná plnění.
4. V případě, že Výherce Výhru odmítne nebo nebude možné mu ji vydat, může Pořadatel použít
Výhru k jiným účelům.
5. Soutěžící si je vědom, že na účast v Soutěži ani na Výhru nemá právní nárok, tedy je nemůže
právně vymáhat ani převádět na jinou osobu. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat
výměnu za jiné zboží.
6. Soutěž je určena dětem, výhercem se tak může stát pouze dítě. Pořadatel je oprávněn vydat Výhru
pouze Soutěžícímu, případně v doprovodu jeho zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
7. Pořadatel nenese odpovědnost za to, že se informace o získání Výhry k Výherci nedostane, ani za
případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výher.
8. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme nebo jinak neposkytne součinnost v rámci předání
Výhry, nemůže vydání Výhry dále požadovat a je zcela na Pořadateli, zda použije Výhru k jiným
účelům.

V.

Ochrana osobních údajů Soutěžících:

1. V rámci Soutěže nedochází ke zpracování osobních údajů Soutěžících Pořadatelem. Soutěžní
kartička neobsahuje žádné osobní údaje, na základě kterých by Soutěžícího bylo možné
identifikovat.

VI.

Ostatní ustanovení

1. Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami, které jsou
zveřejněny webové stránce www.letoscez.cz a zavazuje se je dodržovat.
2. Pořadatel může podle svého uvážení vyřadit ze Soutěže jakéhokoliv Soutěžícího, který porušuje
pravidla Soutěže nebo pokud k tomu má důvodné podezření. V případě vyřazení Soutěžícího ze
Soutěže nemá Pořadatel povinnost uvádět důvody takového rozhodnutí a vyloučenému
Soutěžícímu nevzniká vůči Pořadateli žádný právní nárok.
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3. Pořadatel může vyloučit ze Soutěže také Soutěžícího, u kterého bude mít podezření, že dosáhl
výsledku v Soutěži podvodným způsobem.
4. Pořadatel Soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže i v průběhu
jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět Výhry. V případě změny pravidel
Soutěže nahraje Pořadatel jejich aktuální znění na příslušnou webovou stránku, která informuje o
Soutěži.
5. V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporů týkajících se této Soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní
souvisejících, se mohou Soutěžící obrátit na e-mailovou adresu: katerina.bartuskova@cez.cz.

V Praze dne 20.7. 2020
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