
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE #spoluproplzenII

Smyslem těchto pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „Statut“) je úprava pravidel soutěže  
„#spoluproplzenII“ (dále jen „Soutěž“).

Tento Statut je jediným komplexním dokumentem, který závazným způsobem upravuje pravidla 
Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být měněn pouze formou písemných dodatků.

Název: Musíme si pomáhat v Plzni z.s.
IČO: 22606491
Právní forma: Spolek
Adresa: Resslova 370/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
(dále jen „Pořadatel“)

1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

1.1 Soutěž bude probíhat v termínu od 1.6.2021 00:00:00 hod. do 31.8.2021 23:59:59 hod. včetně (dále 
jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky.

2. KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT SOUTĚŽE

2.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky 
s výjimkou osob, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli soutěže nebo jsou k 
takovým osobám ve vztahu rodinném, a to v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let, je 
jejich účast v Soutěži vázána na souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v Soutěži, tak pro 
případné převzetí výhry (dále jen „Soutěžící“).

2.2 Osoby, které nesplňují podmínky účasti v Soutěži nebo osoby, které jednají v rozporu s pravidly 
Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání 
výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na 
výhru. Výhra v takovém případě propadá Pořadateli, který je oprávněn ji udělit náhradnímu výherci, 
popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že Pořadatel 
zjistí spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého Soutěžícího či jiné osoby, která 
dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1 Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který si v Době konání soutěže vyzvedne soutěžní 
kartu s unikátním číselným kódem a na tuto pak nasbírá 10 razítek z provozoven uvedených na: 
https://musimesipomahatvplzni.cz/spoluproplzen/ a na FB provozovatele.

3.2 Soutěžící následně vhodí Soutěžní kartu s jedinečným kódem do speciálně označené schrány 
na náměstí Republiky v Plzni, popřípadě kartu může registrovat na stránkách provozovatele přes 
registrační formulář.

3.3 Pro úspěšnou účast Soutěžícího v Soutěži je nezbytné mít utržek karty se stejným unikátním 
kódem, jako je na kartě a pečlivě ho uschovat.

3.4 Soutěžící se může Soutěže účastnit opakovaně, jedenkrát s každou Soutěžní kartou.



3.5 Soutěžící může v Soutěži vyhrát i několik výher.
3.6 Do Soutěže budou zařazené pouze Soutěžní karty, které budou kompletně vyplněné a jedinečný 
číselný kód bude čitelný.

4. VÝHRY V SOUTĚŽI

4.1 V Soutěži je celkem 11 ks výher

4.2 Hlavní výhra:

(a) Hlavní výhrou v Soutěži je eskútr dle specifikace na stránkách provozovatele.

(b) Hlavní výhra bude udělena jednomu výherci.

4.3 10 x velká cena:

(a) Velkou cenou v Soutěži jsou:
ZOO – roční rodinná permanentka 2+2
DJKT – 4x dárkový poukaz
Techmania Science Center – roční rodinná permanentka
Plzeňská vstupenka – 2x voucher
Plzeňská filharmonie –  rodinný poukaz na koncert Plzeňské filharmonie v sezóně dle výběru výherce
Měšťanská beseda – dárkový poukaz
Bazén Slovany – 2x permanentka na 20 hodin
FC Viktoria – sezónní permanentka
Plzeňský Prazdroj – dárkový poukaz – 4x prohlídka pivovaru a dárkový poukaz do prodejny

Organizátor si vyhrazuje právo složení cen, tento seznam cen je orientační. Finální seznam cen bude uveden na 
webu, fb a instagramu projektu.

(b) Vedlejší výhra bude udělena 10ti výhercům.

5. URČENÍ VÝHERCŮ

5.1 Jednotlivé Výhry budou uděleny po skončení Soutěže. Výherci budou vylosováni ze všech 
Soutěžících, kteří splňují podmínky uvedené ve Statutu.

5.2 Termín losování výher bude upřesněn na stránkách a FB provozovatele. Pořadatel Soutěže si 
vyhrazuje právo tento termín změnit.

5.3 Slosování výherních Soutěžních karet proběhne takto:
(a) Slosování proběhne ve 2 až 3 částech, podle množství Soutěžních karet
Z každé části bude vylosována jedna soutěžní karta jako výherce hlavní ceny. První karta se počítá jako 
první výhra - v případě nevyzvednutí výhry na základě této karty bude následovat Soutěžní karta z 
druhé či třetí části.

(b) Dále budou vylosovány 3 sady po 11 Soutěžních kartách. Pořadí losování jednotlivých karet tak 
bude odpovídat pořadí jednotlivých cen. Pokud si nevyzvedne Soutěžící s vylosovaným číslem svou 
výhru, zastupuje ji Soutěžní karta s číslem z druhé a třetí sady losování atd.



5.4 Všechna čísla výherních Soutěžních karet/útržků budou zveřejněna na webových stránkách 
Soutěže: musimesipomahatvplzni.cz/soutez-spoluproplzen/ a na FB stránce www.facebook.com/
musimesipomahatvplzni/, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od losování.

5.5 Pořadatel si vyhrazuje právo na vyžádání originálních Soutěžních útržků karet a konečné posouzení 
splnění pravidel Soutěže.

6. OZNÁMENÍ A ČERPÁNÍ VÝHER

6.1 Pro oznámení výhry bude použita webová a FB stránka musimesipomahatvplzni.cz/soutez-
spoluproplzen/  
a FB stránka www.facebook.com/musimesipomahatvplzni/, dále pak stránky partnera plzen.eu. 
Popřípadě bude oznámena placenými plochami v tištěných mediích a dalších - to se týká pouze první 
sady vylosovaných čísel. Pořadatel si vyhrazuje právo toto upravit dle momentálních potřeb.

6.2 Soutěžící budou mít tyto termíny na vyzvednutí výher: první sada čísel bude platná do 1. 11. 2021, 
druhá sada do 30. 11. 2021 a třetí do 7. 12. 2021. 

6.3 Po ověření splnění podmínek Soutěže bude čerpání výhry dohodnuto individuálně Pořadatelem s 
jednotlivými výherci. 

6.4 V případě, že výherce nebude v dané lhůtě (6.2) reagovat a nepřihlásí se o výhru, výhra bude 
udělena náhradnímu výherci z další vylosované sady. Pokud i tak zůstanou nevyzvednuté výhry, budou 
věnovány na charitativní účely. 

6.5 Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o udělení či neudělení výhry, stejně jako o 
vyřazení kteréhokoli účastníka ze Soutěže. Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

6.6 Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru 
reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

7.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 
odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty 
třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s tímto Statutem.

7.2 Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této Soutěže vč. Doby konání 
soutěže či Soutěž ukončit, a to v průběhu celé Doby konání soutěže.

7.3 Úplná a závazná pravidla jsou uložena u Pořadatele Soutěže a na internetové adrese 
musimesipomahatvplzni.cz.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Fotografie z předávání cen může být zveřejněna ve vybraných médiích dle potřeby Pořadatele a v 
galerii na webových stránkách www.musimesipomahatvplzni.cz a FB stránkách projektu. Soutěžící toto 
svým zapojením do soutěže akceptuje.
8.2 Soutežící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Statutem. 
8.3 Soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce a přistupuje k nim.



9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1 Registrací do soutěže každý účastník soutěže bere na vědomí, že za účelem organizace soutěže a 
předání výher, splnění zákonných povinností a případného vypořádání právních nároků, zpracovává 
pořadatel osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní 
číslo. Správcem Vašich osobních údajů bude pořadatel. Správce zpracovává osobní údaje manuálně a 
elektronickou formou po Dobu konání soutěže a maximálně po dobu jednoho roku po jejím skončení. 

9.2. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro vyhodnocení soutěže, realizaci předání výher a splnění 
zákonných povinností z toho vyplývajících. 

9.3 Soutěžící, jako subjekt údajů, má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů 
a další práva, především pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu 
se zákonem o zpracování osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 
jejich zpracování, může subjekt údajů požádat správce o vysvětlení, a dále může požadovat, aby 
správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, 
doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Soutěžící má dále právo podat námitku vůči jednotlivým 
účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má soutěžící podezření, že zpracování jeho 
osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového 
orgánu tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální 
www: https://www.uoou.cz.

9.4 O zpracování osobních údajů bude výherce náležitě informován i při předání výhry.

v Plzni dne 1/6/2021


