
PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

1. Pořadatel soutěže 
 

Pořadatelem reklamní soutěže pořádané pod názvem "Sleduj Olympiádu v KAJOT 
INTACTO Olympia a získej iPhone" (dále jen „soutěž“) je společnost NET and GAMES a.s., 
se sídlem Bednářova 621/29, Brno 619 00, IČ: 28330633, zapsaná v obchodním rejstříku 
Krajského soudu v Brně. (dále jen „pořadatel"). 
 
2. Doba trvání a místo konání soutěže 

 
2.1. Soutěž začíná dnem 9. 2. 2018 a končí dnem 25. 2. 2018. 
2.2. Místem konání soutěže je provozovna KAJOT INTACTO Olympia Modřice, U 

dálnice 777 OC Olympia, 664 42 Brno (dále jen „provozovna").  
 

3. Účastníci soutěže 
 

3.1. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let. (dále jen 
„účastník").   

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k 
pořadateli nebo dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou 
ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se výhercem stane 
osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě 
nebude předána. 

 
4. Pravidla soutěže 

 
4.1. Pokud účastník během konání soutěže provede nákup zboží či služeb a při jeho 

uhrazení obdrží účtenku v hodnotě 250 Kč a více, vzniká mu oprávnění na vydání 
jednoho losovací lístku za každou účtenku ve výši 250 Kč a více. Losovací lístek 
účastníkovi na vyžádání vydá obsluha provozovny. V případě, že se chce účastník 
zúčastnit soutěže, je povinen v provozovně vyplnit losovací lístek. Vyplněný losovací 
lístek předá účastník obsluze, která jej po kontrole vyplnění všech údajů vhodí do 
losovacího osudí, které je umístěno na viditelném místě na provozovně. V případě, že 
losovací lístek nebude po předání obsluze zcela vyplněn, obsluha vyzve účastníka 
k doplnění chybějících údajů. Pokud účastník chybějící údaje nevyplní, zaniká mu nárok 
na vhození losovacího lístku do losovacího osudí. 

4.2. Počet losovacích lístků není omezen. Každý účastník může, při splnění 
podmínek této soutěže, získat libovolné množství slosovacích lístků a po jejich vyplnění 
požádat obsluhu o jejich vhození do osudí. 

4.3. Vyplněné losovací lístky lze do osudí vhazovat do 25. 2. 2018 18.59 hod. Po této 
době již nelze žádné vyplněné losovací lístky vhazovat do losovacího osudí. 

 
 
 
 
 



5. Slosování a výhry 
 

5.1. Slosování vyplněných losovacích lístků proběhne na provozovně KAJOT 
INTACTO Olympia Modřice, U dálnice 777 OC Olympia, 664 42 Brno ve dne 25. 2. 2018 
v 19:00 hod.  

5.2. Losování bude probíhat tak, že osoba určená pořadatelem (dále jen 
„odpovědná osoba") z losovacího osudí postupně vytáhne (vylosuje) 3 vyplněné 
losovací lístky, přičemž první vytažený vyplněný losovací lístek získá třetí cenu, druhý 
vyplněný losovací lístek získá druhou cenu a poslední vytažený vyplněný losovací lístek 
získá hlavní cenu. Po losování je odpovědná osoba povinna vyhotovit zápis o 
provedeném losování.  

5.3. Všichni účastníci, jejichž vyplněný losovací lístek byl v provedeném losování 
odpovědnou osobou vylosován, budou kontaktování e-mailem uvedeným ve 
vyplněném losovacím lístku do 2. 3. 2018. Pro výhru se vylosování účastníci dostaví 
osobně na provozovnu do 13. 4. 2018 a jejich výhry jim budou předány na základě 
kontroly vyplněného vylosovaného losovacího lístku s jejich dokladem totožnosti 
s fotografií (např. občanský průkaz). Pokud se na základě oznámení o výhře vylosovaný 
účastník do 13. 4. 2018 osobně nedostaví k převzetí výhry na provozovnu, jeho právo 
na uplatnění výhry zaniká. Vylosovaný účastník je při převzetí výhry povinen potvrdit 
převzetí výhry písemně do protokolu o převzetí výhry. Výhra mu bude vydána až po 
písemném potvrzení o převzetí do předávacího protokolu. V případě odmítnutí 
podpisu předávacího protokolu účastníkům není pořadatel prostřednictvím 
odpovědné osoby povinen výhru vydat a účastníkovi v tomto případě zaniká právo na 
výhru. 

5.4. Výhry v této soutěži jsou následující:  
- Hlavní výhra je mobilní telefon iPhone 5SE 32gb 
- Druhou výhrou je voucher na večeři (konzumace jídla a pití v provozovně) dle vlastního 

výběru v restauraci KAJOT INTACTO v maximální hodnotě 1 000 Kč 
- Třetí výhrou je voucher na 2 hodiny bowlingu pro více osob v provozovně v libovolném 

termínu do 30.6.2018. 
 
 

6. Osobní údaje 
 

6.1. Účastník bere na vědomí, že při jeho účasti v soutěži bude pořadatel 
shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje, a to následující údaje: jméno, 
příjmení, telefonický kontakt, emailový kontakt, adresa trvalého pobytu, datum 
narození a to výlučně za účelem této soutěže. Dále dává výslovně souhlas, aby 
pořadatel tyto osobní údaje a dále obrazové záznamy účastníka pořízené v souvislosti 
s touto soutěží, zejména při předávání výhry použil, pro potřeby následného 
marketingu. Účastník prohlašuje, že byl poučen o ochraně osobních údajů. Pod tím se 
rozumí především to, že poskytnutí osobních údajů provozovateli za uvedeným účelem 
je dobrovolné, že dotyčná osoba (účastník) má právo na přístup k nim.  

 
 
 
 



7. Řešení sporů a reklamace  
 

7.1. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže. O 
jakýchkoliv reklamacích nebo námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. 

7.2. Účastník, jakožto spotřebitel, je také oprávněn řešit případné spory 
s pořadatelem prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 
Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce. Řízení se zahajuje písemným návrhem, 
jehož náležitosti jsou uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u 
pořadatele, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné 
zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy účastník (spotřebitel) uplatnil reklamaci u 
pořadatele. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. 
 

 
 
 
 
V Brně, dne 5.2.2018 


