Soutěž „VESPA SKÚTR V CASINU BONVER“
Pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“):
1.

Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže „VESPA SKÚTR V CASINU BONVER“ (dále jen
„Soutěž“) je společnost Spesso s.r.o. Husitská 89/41, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „Vyhlašovatel“)

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.

Místo a doba trvání soutěže
Soutěž se koná v provozovně Casino Bonver Kvítková 476, Zlín 76001, Casino Bonver Kvítková
372, Zlín 76001 Casino Bonver Rumunská 435, Luhačovice 76325, Casino Bonver Dr. E. Beneše
67/24, 76901 Holešov, Casino Bonver Kvítkovická stavba bez č.p. na p.č.st 3252, Napajedla 76361
(dále jen „Provozovna“).
Soutěž probíhá od 1.4.2022 do 30.6.2022 18.00 hod. (dále jen „Doba soutěže“)
Podmínky účasti v soutěži
Soutěž je určena pro všechny zájemce, kteří se do ní přihlásí dle níže uvedených podmínek.
Podmínky účasti v Soutěži jsou:
−
plná svéprávnost;
−
plnoletost;
−
řádně provedená registrace (k registraci podrobněji níže);
Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Vyhlašovateli
Podmínkou účasti v Soutěži není zaplacení jakéhokoli vkladu či sázky ve smyslu zákona č. 186/2016
Sb., o hazardních hrách, ani aktivní účast na hraní hazardních her.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Průběh soutěže
Pokud se účastník chce zúčastnit Soutěže, musí provést svou registraci k Soutěži, a to tak, že vyplní na
Herní kartičku (dále jen „Herní kartička“) své jméno, příjmení a telefonní číslo vyznačené na Herní
kartičce, která je složena ze dvou částí – hlavní, která je určena ke vhození do označeného boxu, a
vedlejší, kterou účastník oddělí před vhozením do boxu a kterou se prokáže v případě výhry.
Pokud daný návštěvník splňuje podmínky účasti v Soutěži, stává se řádným provedením registrace
účastníkem Soutěže.
Herní kartičku účastník obdrží při registraci do Soutěže. Herní kartičku účastník předloží vždy obsluze
Provozovny k vyznačení řádně evidovaného příchodu. Na Herní kartičce bude místo pro umístění 5
nálepek prokazujících řádně evidované příchody účastníka do Provozovny.
Řádně evidovaný příchod účastníka do Provozovny v každém jednom kalendářním dni v Době soutěže
bude Vyhlašovatelem zaznamenán na Herní kartičku, a to ve formě nálepky a současně zápisem data
a času každého řádně evidovaného příchodu účastníka do Provozovny. Řádně evidovaným
příchodem účastníka do Provozovny je nejvýše jeden osobní vstup účastníka do Provozovny za 24
hodin. Pro vyloučení pochybností „příchodem účastníka do Provozovny“ se nerozumí jakékoli jednání
účastníka přímo spojené s účastí na hazardních hrách (např. nákup kreditu nebo žetonů).
Po pátém (5.) řádně evidovaném příchodu účastníka vhodí účastník vyplněnou Herní kartičku
(s vyznačenými pěti (5) řádně evidovanými příchody účastníka do Provozovny (tj. s označenými 5
nálepkami prokazujícími 5 řádně evidovaných příchodů účastníka do Provozovny) nejpozději před
zahájením losování (k němu podrobněji níže) do označeného boxu umístěného v Provozovně. Před
vhozením Herní kartičky do označeného boxu účastník z Herní kartičky oddělí oddělitelnou část za
účelem pozdější kontroly případné oprávněnosti výhry.
V Termínu losování se nemusí všichni přihlášení účastníci, kteří mají zájem o účast v Soutěži, dostavit
do Provozovny, kde budou určeni výherci Soutěže. Účastníci Soutěže, kteří v Termínu losování
nebudou osobně přítomni v Provozovně, budou o výsledku losování informování na provozovnách.
Výherci budou určeni losováním, které je podrobně popsáno v čl. 6 Pravidel.

5.

Výhra v Soutěži
−
Cenou v Soutěži je 1ks Skútr Vespa Sprint 125 Racing postupně vystavený v provozovnách
v bodě 2.1. Výherce, jehož osobní údaje by odpovídaly údajům uvedeným na vylosované Herní
kartičce, je povinen poskytnout Vyhlašovateli veškerou součinnost v prokázání oprávněnosti
výhry.
−
V případě, že nedojde k předání výhry v podobě motocyklu z důvodů na straně jeho výherce do
stanoveného termínu od Termínu losování, bude výhra postoupena prvnímu náhradníkovi
případně druhému náhradníkovi a to v pořadí.
−
výhra v podobě motocyklu bude výherci předána na základě podpisu předávacího protokolu,
pokud osobní údaje výherce budou odpovídat údajům uvedeným na vylosované Herní kartičce

5.1.
5.2.

Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto příslušné výhry jiné plnění.
Vyhlašovatel upozorňuje, že v souladu s § 10 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, mohou mít výhry za následek vznik daňové povinnosti.

6.

Průběh losování
Výherce ceny bude určen losováním.
Losování proběhne následovně:
−
zástupce Vyhlašovatele vylosuje z osudí jednu Herní kartičku a oznámí na ní uvedené jméno a
příjmení, číslo karty.
−
pokud osobní údaje vylosovaného účastníka budou odpovídat údajům uvedeným na vylosované
Herní kartičce, vyhrává tento účastník vylosovanou výhru
−
dále zástupce Vyhlašovatele vylosuje z osudí druhou a třetí ( první a druhý náhradník ) Herní
kartičku náhradníků oznámí na nich uvedená jména a příjmení, číslo karty, pro případ, že by se
prvně losovaný hlavní výherce o svou výhru nepřihlásil.
−
hlavní výherce má lhůtu 60 dnů pro přihlášení se o výhru
−
první náhradník má lhůtu 30dnů pro přihlášení se o výhru
−
druhý náhradník má rovněž lhůtu 30dnů pro přihlášení se o výhru po uplynutí lhůty hlavního
výherce a prvního náhradníka
−
po uplynutí lhůty pro přihlášení se o výhru hlavním výherce, prvním a druhým náhradníkem
výhra propadá pořadateli

6.1.
6.2.

Za účelem ověření splnění podmínek účasti v Soutěži a oprávněnosti nároku účastníka na výhru je
účastník povinen poskytnout zástupcům Vyhlašovatele potřebnou součinnost. Pokud účastník
součinnost neposkytne, jeho právo na výhru zaniká. Výhercem se může stát pouze účastník Soutěže,
tedy osoba, která k okamžiku své registrace dle bodu 4.2 těchto Pravidel splňovala podmínky účasti
v Soutěži.
6.4. Datum losování:
Losování o hlavní cenu proběhne 30. 6. 2022, v čase mezi 21:00 a 23:00 hod. na adrese Casino Bonver
Kvítkovická stavba bez č.p. na p.č.st 3252, Napajedla 76361
6.3.

7.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

Další pravidla Soutěže
Vyhlašovatel tímto není účastníkům Soutěže nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění
ze strany Vyhlašovatele než ta, která vyplývají z těchto Pravidel.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změny těchto Pravidel a právo celou Soutěž zrušit bez udání
důvodu, a to až do okamžiku předání výher výhercům. Dojde-li ke změně Pravidel či zrušení Soutěže,
nevzniká Vyhlašovateli vůči účastníkům žádná povinnost a účastníci se svých případných práv vůči
Vyhlašovateli vzdávají.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Vyhlašovatel.
Účastník, jakožto spotřebitel, je oprávněn řešit případné spory s Vyhlašovatelem prostřednictvím
orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým 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 Vyhlašovatele, 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 Vyhlašovatele.
Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na
internetových stránkách www.coi.cz. Případný spor s Vyhlašovatelem lze řešit on-line prostřednictvím
platformy na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

Souhlas s Pravidly a zpracování osobních údajů
Vhozením Herní kartičky do příslušného boxu v Provozovně (viz bod 4.4 těchto Pravidel) účastník
potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat, a
dává souhlas se svou účastí v Soutěži.
Účastník bere na vědomí, že poskytujete své osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
telefonní číslo) za účelem evidence a jednoznačné identifikace účastníka pro účely účasti v Soutěži a
prokázání předání výhry v Soutěži výherci.
Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel, tj. společnost Spesso s.r.o. Husitská 89/41, Žižkov, 130 00
Praha 3 IČO 041 47 448 Více informací o zpracování osobních údajů lze najít v Zásadách zpracování
osobních údajů, které jsou k dispozici na Provozovnách dle bodu 2.1.

