PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Pořadatel soutěže
1.1. Pořadatelem reklamní soutěže pořádané pod názvem "Kolo štěstí" (dále jen „soutěž“) je
společnost NET and GAMES a.s., se sídlem Bednářova 621/29, Brno 619 00,
IČ: 28330633, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou
značkou B 5811 (dále jen „pořadatel").
2. Doba trvání soutěže, místo konání soutěže, výherní signál
2.1.Soutěž se uskuteční v době od 27. 7. 2022 od 10.00 do 26. 8. 2022 do 23.59.
2.2.Místem konání soutěže jsou následující provozovny pořadatele:
- Kajot Intacto Hodonín, Měšťanská 3878
- Kajot Lounge Hodonín, Bratislavská 3804
- Kajot Lounge Holešov, nám. Dr. E. Beneše 22
- Kajot Intacto Hora Svatého Šebestiána 98
- Kajot Intacto Ivančice, Oslavanská 1597
- Kajot Intacto Karviná, Slovenská 2868
- Kajot Intacto Karviná, Borovského 2000
- Kajot Intacto Modřice, U Dálnice 777
- Kajot Intacto Olomouc, Polská 1201
- Kajot Intacto Opava, U Fortny 49
- Kajot Intacto Orlová, U Centrumu 751
- Kajot Intacto Pardubice, Třída Míru 302
- Kajot Intacto Praha, Českomoravská 2420
- Kajot Sportbar Praha, Českomoravská 2420
- Kajot Intacto Prostějov, Plumlovská 4167
- Kajot Intacto Protivín, Mírová 235
- Kajot Intacto Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje 2640
- Kajot Intacto Zlín, náměstí Práce 2512
- Kajot Intacto Znojmo, Evropská 36
- Kajot Intacto Znojmo, Dobšická 3929
- Kajot Intacto Znojmo, Pražská 3179
(každá z uvedených provozoven dále jen jako „provozovna").
2.3.V době konání soutěže může kdykoliv zaznít v interním intacto rádiu výherní signál (dále
jen „výherní signál“). Každá fyzická osoba, která se při zaznění výherního signálu nachází
v provozovně v prostoru za registrací za účelem účasti na hazardní hře (dále jen
„účastník“), má nárok přistoupit ke kolu štěstí a na něm si zatočit. Organizaci točení kolem
štěstí řídí vždy obsluha konkrétní provozovny.
2.4.V návaznosti na jedno zaznění výherního signálu je možné po splnění podmínek točit na
kole štěstí pouze jednou. Je však možné točit během dne vícekrát, a to i ve více
provozovnách, vždy však pouze jednou v návaznosti na zaznění jednoho výherního
signálu.

3. Účastníci soutěže
3.1.S ohledem na skutečnost, že se soutěž uskuteční v provozovně hazardních her ve smyslu
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje
pořadatel, že účastnit se hry mohou pouze osoby, které jsou registrovány u pořadatele
jako účastníci hazardní hry. 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. Ze soutěže jsou
dále vyloučeny osoby, které nejsou způsobilé k účasti na hazardní hře. V případě, že se
výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a
takové osobě nebude předána.
4. Výhry
4.1.Kolem štěstí, které je umístěno v provozovně a kterým vzniká účastníkovi soutěže právo
si zatočit podle těchto pravidel, bude rozděleno na pole s různými výhrami, a to
- 100,- Kč,
- 200,- Kč,
- 500,- Kč,
- 1.000,- Kč,
- 2x – při vytočení tohoto pole získává účastník peněžní výhru ve výši dvojnásobku
částky, která je uvedena na protilehlé straně kola štěstí,
- 4x – při vytočení tohoto pole získává účastník peněžní výhru ve výši čtyřnásobku
částky, která je uvedena na protilehlé straně kola štěstí,
- láhev – při vytočení tohoto pole účastník získává láhev alkoholu dle volby pořadatele.
4.2.Kolo štěstí musí účastník roztočit tak, že se alespoň třikrát zatočí okolo. Po ukončení
pohybu kola štěstí se toto zastaví na jednom z polí.
4.3.V případě, že se kolo štěstí zastaví na poli „toč ještě jednou“, točí účastník soutěže kolem
štěstí ještě jednou.
4.4.V případě, že se kolo štěstí zastaví na poli s některou z finančních částek, vyhrává tuto
finanční částku, která mu bude předána v hotovosti bezprostředně poté, co si ji účastník
vytočí.
4.5.V případě, že se kolo štěstí zastaví na poli „láhev“, vyhrává jednu láhev alkoholu dle volby
pořadatele. Bezprostředně po vytočení tohoto pole však účastník získá pouze potvrzení
o výhře. Na jeho základě mu bude láhev předána na jeho žádost při odchodu
z provozovny. Láhev není určena ke konzumaci v provozovně.
4.6.V případě, že je účastník současně účastníkem věrnostního programu Kajot Point,
zohlední při určení jeho výhry i jeho aktuální úroveň v programu Kajot Point, a to tak, že:
- pro účastníky na úrovní Bronze se vyhraná částka násobí 1x
- pro účastníky na úrovní Silver se vyhraná částka násobí 2x,
- pro účastníky na úrovní Gold se vyhraná částka násobí 3x a
- pro účastníky na úrovní Platinum se vyhraná částka násobí 4x.
Ustanovení tohoto bodu se neuplatní v případě výhry láhve.
4.7.Účastník se nesmí od doby zaznění výherního signálu do doby vyplacení výhry vzdálit
z provozovny, jinak jeho nárok na točení kolem štěstí nebo na výhru zaniká.
5. Osobní údaje
5.1.Účastník bere na vědomí, že při jeho účasti v soutěži bude pořadatel shromažďovat a
uchovávat údaje, a to jméno, příjmení a případně i adresu trvalého pobytu, jakož i údaj o
získané výhře, kdy tyto údaje využije pořadatel primárně k evidenci výhry konkrétního
účastníka, k domluvě s ním v souvislosti s předáním a uplatnění výhry. Dále bere účastník
na vědomí, že vedle výše uvedených kontaktních údajů bude pořadatel zpracovávat i
veškeré osobní údaje, které v souvislosti s účastí na soutěži pořadatel na základě těchto
pravidel pořídil a jež vyplývají z podstaty soutěže, tedy zejména fotografie a videa, a to
vždy výlučně za účelem realizace a prezentace této soutěže.

5.2.Účastník je srozuměn rovněž s tím, že podmínkou pro získání výhry je aktivní součinnost
účastníka při vyhotovování obrazových a video záznamů účastníka pořízených v
souvislosti s touto soutěží, zejména při předávání výhry pořadatelem, kdy tyto obrazové
záznamy je pořadatel oprávněn využít pro účely vlastní prezentace a reklamy, a to i po
skončení vlastního trvání soutěže, nejdéle však po dobu tří let od ukončení soutěže.
5.3.Účastník rovněž bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v uvedeném rozsahu
zpracovávány prostřednictvím dalších zpracovatelů, a to pro účely realizace soutěže a
předání výhry.
5.4.Účastníkovi v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci soutěže svědčí tato
základní práva:
a) právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a
povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
b) právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
c) právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby
osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování
omezeno;
d) právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u
dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
e) právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy,
pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko
pro jeho práva a svobody.
6. Závěrečná ustanovení
6.1.Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže. O jakýchkoliv
reklamacích nebo námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel přijímá
reklamace po dobu 15 dnů od ukončení soutěže.
6.2.S ohledem na pandemickou situaci související s virem SARS-CoV-2 způsobujícím
onemocnění covid 19 může v době trvání soutěže dojít v rámci epidemiologických opatření
veřejné moci k uzavření jedné, více nebo všech provozoven. V tomto případě si pořadatel
vyhrazuje právo soutěž ukončit.
6.3.Pořadatel tímto upozorňuje účastníky soutěže, že dle § 10 odst. 1 písm. ch) zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, může mít výhra za následek vznik daňové povinnosti.
Případný výherce si řeší daňové aspekty výhry výhradně sám a pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za daňové aspekty výhry.
6.4.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 20. 7. 2022

