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PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ – WELLNESS 2019 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže  

(dále jen „Soutěž“). 
 
 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže je společnost Ježek software s. r.o. se sídlem v České Lípě, Mariánská 3233, PSČ 470 01,  

IČ: 27282805, DIČ: CZ27282805, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 

C, vložka 22400 (dále také jen „Pořadatel“ nebo „Pořadatel soutěže“).  

 

2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 včetně, na území České republiky (Dále jen „Doba 

konání soutěže“). 

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

3.1 Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžící“) se může stát pouze vlastník licence programu STEREO nebo DUEL. 

3.2 Účastníkem soutěže se může stát osoba, která se v době konání soutěže stane „zprostředkovatelem“, tedy že 

zprostředkuje prodej licence programu DUEL novému uživateli, který dosud nevlastní licenci programu DUEL ani 

STEREO. Program musí být novým uživatelem zaplacen v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. Zprostředkovatel 

musí být nahlášen kupujícím při objednávání programu. 

3.3 Soutěže se může zúčastnit každý subjekt s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, který splní 

veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „Soutěžící"). Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří 

úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného 

posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. 

3.4 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále 

osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto  

ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude 

mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné 

osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli 

způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech. 

 

4. PRINCIP SOUTĚŽE, VÝHRY 

4.1 Ze soutěžících bude pořadatelem náhodně vylosován 1 výherce soutěže. 

4.2 Soutěžící se může dostat do slosovacího osudí i vícekrát v závislosti na počtu jím zprostředkovaných prodejů.  

4.3 Výhra v soutěži: Voucher na wellness pobyt pro dvě osoby v HOTELU PORT u Máchova jezera. Zahrnuje: 

 ubytování na 1 noc pro 2 osoby s polopenzí  

 volný vstup do bazénu, vířivky, páry  

 1x masáž pro dvě osoby (na výběr: rituál Monuriky nebo 60 minutová masáž zad, šíje a nohou) 

 

5. POSKYTNUTÍ VÝHRY 

5.1 Slosování účastníků soutěže proběhne 2. 1. 2020. 

5.2 Výherce bude kontaktován v následujícím týdnu po vylosování prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou 

pořadateli poskytne, a vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít. 

5.3 V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo 

výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak 

takovému výherci zaniká nárok na výhru. 

https://www.hotelport.cz/files/cenik-masazi-maserkych-a-kosmetickych-sluzeb-2017-platne-od-16102017.pdf
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5.4 Výhra bude výherci zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky, a to do 

jednoho týdne po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) 

nepřevezme, ztrácí na výhru nárok. Po předchozí domluvě lze výhru převzít i osobně v sídle firmy Ježek software 

s.r.o. 

5.5 Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit 

v hotovosti. 

5.6 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže 

zařazeny. 

5.7 Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán 

náhradní výherce. 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE 

6.1 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající 

hodnoty.  

6.2 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její 

pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období. 

6.3 Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře. 

6.4 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry  

či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele  

je konečné a není možné se proti němu odvolat.  

 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

7.1 Svým zapojením do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s úplnými pravidly soutěže a současně uděluje 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů, společnosti Ježek software s. r. o. se sídlem Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa, IČ: 27282805 (správce 

osobních údajů) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo 

a emailová adresa pro potřeby vyhodnocení této soutěže a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele. 

Tento souhlas pro potřeby výše uvedené poskytuje účastník soutěže na dobu jednoho roku. 

7.2 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou  

na adresu sídla pořadatele.  

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici na adrese www.jezeksw.cz/zprostredkovani. 

8.2 Informace o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na www.jezeksw.cz/zprostredkovani. 

Informace k soutěži lze získat také na telefonním čísle 731 102 712. 

 

V České Lípě dne 30. 8. 2019 

 

http://www.jezeksw.cz/zprostredkovani
http://www.jezeksw.cz/zprostredkovani

