
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE S AKCÍ  
VYHRAJ SVOJI KABELKU SNŮ 

 
Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel akce  „Tipni si, z kolika gramů je vyroben 
čokoladový model kabelky vystaven u fontany a můžeš získat kabelku dle vlastního výběru 
nebo květinove boxy od Květiny Vonekl. „ 

 
(dále jen „akce“) 

 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce a 
právního vztahu mezi pořadatelem akce a účastníky akce. Tato pravidla mohou být 
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Tato pravidla akce 
budou k dispozici po celou dobu platnosti akce na webových stránkách www.galerie-
vankovka.cz a v prostoru u soutěže – viz specifikace umístění. 
 
Pořadatel akce  
 
Pořadatel akce je společnost ECE Projektmanagement Praha s.ro., Slovanský dům, Na Příkopě 
859/22, 110 00 Praha 1, IČO: 654 13 695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44818 
 
dále jen „pořadatel“). 
 
Termín a místo konání akce  
 
Akce se bude konat v obchodním centru GALERIE VAŇKOVKA na adrese Ve Vaňkovce 1, 602 
00 Brno (v textu též jen „obchodní centrum“), v rámci programu nazvaného „VYHRAJ SVOJI 
KABELKU SNŮ“ pořádaného v obchodním centru, který se uskuteční ve dnech 13. – 15. 9. 
2019 od 9:00 do 21:00 (dále jen „doba konání“). 
 
Princip akce 
 
Účastníkem akce je fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v ČR nebo SR, která na 
hracím kuponu soutěže (dále jen „hrací kupon“): 
 

 uvede správný nebo nejbližší odhad gramů použitých na výrobu čokoládové kabelky, 
která je vystavena na akci v obchodním centru 

 vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, čas vyplnění a podpis), a 
předá takto vyplněný hrací kupon hostesce nebo do soutěžního boxu u vitríny 
na rotundě u fontány (dále jen „účastník“).  

 Hrací kupon bude k dispozici pouze v době konání, karta bude distribuovaná ve 
veřejných prostorách obchodního centra. 

 
Každý účastník se může v rámci doby konání zúčastnit pouze jednou. 
 
 
 
 

http://www.galerie-vankovka.cz/
http://www.galerie-vankovka.cz/


Vítězem akce se stávají 3 účastníci, kteří na hracím kuponu uvedou nejpřesnější gramáž 
použitých na výrobu čokoládové kabelky. V případě shody odhadu více účastníků je vítězem, 
případně výhercem ceny v daném pořadí, účastník, který odevzdal hrací kupon na soutěžní 
stánek dříve Pořadí účastníků bude určeno dle času odevzdání vyplněného na hracím 
kuponu.  
 
Ceny pro vítěze akce v pořadí dle přesnosti odhadu (v případě shody odhadu dle času 
odevzdání hracího kuponu soutěže) jsou: 
 

1. cena: kabelka dle vlastního výběru ve kterékoliv obchodní jednotce Galerie Vaňkovka 
– 1 ks. Maximální hodnota kabelky je 10.000 Kč  

2. cena: květinový box od Květiny Vonekl – 1 ks  
3. cena: květinový box od Květiny Vonekl  – 1 ks  

 
Správná odpověď bude zveřejněna na webových stránkách obchodního centra Galerie 
Vaňkovka. 
 
Oznámení o vítězi a převzetí výhry 
 
Vítězové budou informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného na hracím kuponu, a to 
nejpozději do 20. 9. 2019. Výhry budou pro vítěze k vyzvednutí od 23. – 30. 9. 2019. Termín 
vyzvednutí bude možné na základě individuální dohody prodloužit nebo změnit. 
 
Nevyzvednutím výhry ve stanoveném termínu nárok na výhru zaniká.  
 
Souhlas účastníka akce 
 
Vyplněním hracího kuponu soutěže a následným odevzdáním pořadateli každý účastník 
uděluje pořadateli svůj výslovný souhlas:  



a) svým podpisem na hrací kartě účastník „Soutěže“ uděluje souhlas „Pořadateli“, aby 
zpracoval  poskytnuté osobní údaje do konce vyhodnocení soutěže – tedy do 20. 9. 
2019. V případě, že účastník „Soutěže“ udělí „Pořadateli“ také souhlas s rozesíláním 
Newslettrů Galerie Vaňkovka, budou jeho osobní údaje zpracování „Pořadatelem“ po 
dobu 5 let. Tento souhlas je udělován dobrovolně a není podmínkou účasti 
v „Soutěži“. Souhlas se řídí Prohlášením „Pořadatele“ o ochraně osobních údajů 
https://www.galerie-vankovka.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

 
b)   s těmito pravidly akce a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech souvisejících 

dokumentech, včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi 
podmínky akce upravují či mění a přistupuje k nim.  

 
 
Vyloučené osoby  
 
Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s 
pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci. 
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur (např. SSI 
atd.), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyloučeni i zaměstnanci nájemců obchodního 
centra. 
 
Společná ustanovení 
 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s touto akcí.  
 
Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti. 
 
Vymáhání soutěžní ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 
zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.  
 
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního 
uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli 
omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.  
 
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České 
republiky.  
 
Pokud mezi Pořadatelem a účastníkem, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu obecně 
závazných právních předpisů, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, má tento účastník – 
spotřebitel možnost mimosoudního řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce; internetová adresa tohoto subjektu je 
www.coi.cz.  
 

https://www.galerie-vankovka.cz/ochrana-osobnich-udaju/

