
 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

„Vyfoť, zašli, hlasuj a vyhraj!“ 

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

 

1.1 Soutěž „Vyfoť, zašli, hlasuj a vyhraj!“ (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Marissa 

Yellow, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 17105, zastoupená společností Reflecta Facility s.r.o., se sídlem Krakovská 

1256/24, Praha 1, 110 00, IČ: 279 18 068, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126427 (dále jen „Pořadatel“) za účelem 

marketingové podpory služeb Nákupního centra Géčko Č. Budějovice, adresa České 

Vrbné 2360, 370 11 Č. Budějovice (dále jen "NC Géčko"). 

1.2 Pravidla Soutěže jsou v plném znění uveřejněna na internetových stránkách NC Géčko, 

www.geckocb.cz, kde jsou rovněž uveřejňovány další aktuální informace ohledně 

Soutěže. 

 

 

2. TERMÍN SOUTĚŽE 

 

2.1 Soutěž probíhá od 1.8.2019 do 8.9.2019 včetně (dále jen "Termín Soutěže").  

2.2 Do Soutěže je možné přihlásit se způsobem stanoveným v těchto pravidlech, a to 

nejpozději do 25.8.2019 vč., do 20:00 hodin. 

2.3 Vyhlášení výsledků Soutěže proběhne dne 15.9.2019 od 16.00 hod (dále jen 

"Vyhlášení") a výhra bude vítězi Soutěže předána na akci BURGER STREET FESTIVAL 

dne 15.9.2019. 

2.4 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Termín Soutěže i datum Vyhlášení a Předání. 

 

 

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

 

3.1 Soutěžící se může do Soutěže přihlásit pouze za podmínek uvedených v těchto 

Pravidlech soutěže.  

3.2 Okamžikem, kdy se Soutěžící zapojí do Soutěže (tj. okamžikem vložení soutěžní 

fotografie pořízené z fotopointu v Nákupním centru Géčko s hastagem 

„mameradiGecko“ na instagram či zasláním soutěžní fotografie pořízené z fotopointu 

v Nákupním centru Géčko s hastagem „mameradiGecko“ na e-mailovou adresu 

Pořadatele, která je k tomu Pořadatelem určena a která je uvedena v těchto 

pravidlech) v souladu s článkem 4. těchto pravidel, vyjadřuje svůj souhlas s těmito 

pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

3.3 Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, zaměstnanci jakékoli jiné 

společnosti i fyzické osoby, které jsou nájemcem v prostorách NC Géčko i jejich osoby 

blízké.  

 

 

4. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 

 

http://www.ncgecko.cz/


 

 

 

4.1 Soutěžící, který splní podmínky účasti v Soutěži, se může do Soutěže přihlásit:  

a) vložením soutěžní fotografie pořízené z fotopointu v Nákupním centru Géčko 

s hastagem „mameradiGecko“ na Instagram, profil musí být veřejný 

b) zasláním soutěžní fotografie pořízené z fotopointu v Nákupním centru Géčko 

s hastagem „mameradiGecko“ na e-mailovou adresu Pořadatele, která je k tomu 

Pořadatelem určena a která je uvedena v těchto pravidlech. 

Soutěžící zašle v řádném termínu soutěžní fotografii na e-mailovou adresu NC Géčko Č. 

Budějovice: sabina.gruberova@reflecta.cz  

4.5  Soutěžící se nemůže do Soutěže zapojit opakovaně s více fotografiemi.  

4.6 Bude-li na jednoho soutěžícího přihlášeno více fotografií, platí pouze první zaslaná 

soutěžní fotografie, ostatní jsou označeny jako neplatné.  

 

 

5. URČENÍ VÍTĚZE SOUTĚŽE, VÝHRA 

 

5.1  Od 26.8.2019 do 8.9.2019 probíhá hlasování na facebookovém profilu Nákupní 

centrum Géčko formou „líbí se mi“.  

5.2  Dne 8.9.2019 ve 24:00 končí hlasování. Pořadatel následně určí pořadí soutěžních 

fotografií.  

5.3 Pořadatel určí vítěze Soutěže (dále jen "Vítěz"). Vítězem Soutěže se stane ten 

soutěžící, jehož soutěžní fotografie získá největší počet „líbí se mi“.  Vítězem Soutěže 

může být pouze ten Soutěžící, který splnil veškeré podmínky Soutěže. Výše uvedeným 

způsobem budou určeno 5 výherců. 

5.4 Vítězi soutěže budou o svém vítězství informováni dne 9.9.2019 prostřednictvím 

zprávy na osobním Instagramovém profilu nebo na emailovou adresu, která byla 

použita pro přihlášení do soutěže. 

5.5 Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy nebude možné Vítěze kontaktovat nejpozději do 

9.9.2019, do 18:00 hodin. V takovém případě Vítěz ztrácí nárok na Výhru a Výhra 

připadne dalšímu Soutěžícímu v pořadí určenému dle článku 5.3 těchto pravidel. 

5.6 Pořadatel Soutěže se zavazuje zaplatit z Výhry daň z příjmu dle zákona č. 586/1992 

Sb. o dani z příjmu, v platném znění. Vítězi Soutěže získají (dále jen "Výhra"): 

1. místo:  

zájezd od společnosti Exim Tours pro 2 dospělé v celkové hodnotě 30.000,- Kč  

2. místo:  

1 x dárková poukázka NC Géčko v hodnotě 1.000,- Kč 

3. místo:  

1 x dárková poukázka NC Géčko v hodnotě 1.000,- Kč 

4. místo:  

1 x dárková poukázka NC Géčko v hodnotě 1.000,- Kč 

5. místo:  

1 x dárková poukázka NC Géčko v hodnotě 1.000,- Kč 

 

6. PŘEDÁNÍ VÝHRY 

 

6.1 Předání Výhry se uskuteční dne 13.9.2019, na hlavním podiu na parkovišti NC Géčko ( 

Globus), od 16.00 hod. Osobní přítomnost vítězů či jejich zákonných zástupců je 

podmínkou získání ceny. V případě, že se Vítěz či jeho zmocněnec na základě plné 

moci udělené Vítězem ve stanovenou dobu nedostaví k převzetí Výhry, vyhrazuje si 

Pořadatel právo rozhodnout, že Vítěz ztrácí nárok na Výhru a Výhra připadne dalšímu 

Soutěžícímu v pořadí určenému dle článku 5.2 těchto pravidel. 

6.2 Předáním Výhry se rozumí předání dárkového poukazu na předmět Výhry Vítězi a 

podpis protokolu o předání Výhry Vítězi. Předáním Výhry dochází k převodu 

vlastnického práva k předmětu Výhry z Pořadatele na Vítěze.  
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6.3 Po předání Výhry je Vítěz ve lhůtě čtrnácti (14) dnů povinen zajistit vyřízení všech 

zákonných formalit spojených s nabytím vlastnického práva k Výhře, pokud mu tak 

zákon stanovuje a zpětně tuto skutečnost doložit Pořadateli. 

6.4 Výhra není soudně vymahatelná. 

 

 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

7.1 Účastník v souladu s platným zněním GDPR a další národní legislativou členských států 

v oblasti ochrany osobních údajů, (dále jen "GDPR“) podpisem souhlasu se 

zpracováním osobních údajů souhlasí se zpracováním údajů předaných společnosti 

Reflecta Facility s.r.o., tj. jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, telefonní 

číslo, příp. e-mailové adresy, jako i zpracováním svých slovních projevů, audio i video 

nahrávek a fotografií pořízených během předání Výhry (dále jen "osobní údaje") 

Pořadatelem k marketingovým (např. nabízení obchodu anebo služeb Pořadatele), 

reklamním a propagačním účelům, a to maximálně po dobu pěti (5) let od skončení 

Soutěže. 

7.2 Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 

osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů). 

7.3 Pořadatel tímto informuje Účastníka o skutečnosti, že během trvání Soutěže bude 

docházet ke shromažďování osobních údajů vytvářením databáze Pořadatelem za 

účelem jejich zpracování pro marketingové (např. nabízení obchodu anebo služeb 

Pořadatele), reklamní a propagační aktivity Pořadatele. 

7.4 Pořadatel tímto dále Účastníka informuje, že poskytnutí jeho osobních údajů je 

dobrovolné. Dále byl účastník v souladu s příslušnou legislativou poučen  

- o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu 

- o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

- o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v 

rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto 

souhlasem nebo byl souhlas odvolán. 

 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

8.1 Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících 

s pořádáním Soutěže, včetně jejího přerušení či ukončení.  

8.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla Soutěže. Pořadatel si 

vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zkrátit, prodloužit nebo zrušit, a to bez udání důvodu. 

8.3 Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit ze Soutěže osobu, u které 

zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že porušuje tato pravidla, zejména pak 

využívá k hlasování systémy na automatické „lajky“ či systémů pro výměnu sbírání 

fanoušků. 

8.4 Pořadatel neodpovídá za úplnost jakéhokoli výtahu těchto pravidel, která mohou být ve 

zkrácené verzi zveřejňována v marketingových materiálech, ani za tiskové chyby. 

 

 

 

 

Marissa Yellow, a.s.,  

6.9.2019, České Budějovice 


