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Úplná pravidla aktivační soutěže „Nový Zéland“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel
soutěže „Nový Zéland“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou
jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené soutěže. 

Pořadatelem soutěže je:
společnost Česká spořitelna, a. s.,
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,
IČO: 45244782
(dále jen „Pořadatel“).

1. Termín a místo konání soutěže 

Soutěž probíhá v termínu od 6. května do 30. června 2013
v České republice (dále jen „soutěžní období“ a „místo konání
soutěže“). 

2. Výhry

Do soutěže je vloženo celkem 560 výher:
– 1× zájezd pro dvě osoby na Nový Zéland,
– 2× zájezd na Madeiru pro dvě osoby,
– 22× wellness pobyt pro dvě osoby ve Špindlerově Mlýně, 
– 22× navigace do auta,
– 222× digitální fotoaparát,
– 291× stolní hra Svět.

Výhra 12denní zájezd na Nový Zéland obsahuje:
– leteckou přepravu Praha–Christchurch–Praha, 
– přelety na N. Zélandu dle programu,
– dopravu na N. Zélandu busem dle programu, 
– 8× nocleh 3–4* motelového typu se snídaní, 
– služby českého průvodce během celého programu 

na N. Zélandu, 
– vstupy do národních parků dle programu, 
– výlet lodí v Milford Sound, 
– informační materiály, 
– zákonné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře

ve smyslu zákona 159/99 Sb.,
– termín 16.–27. 11. 2013.

Výhra zájezd na Madeiru obsahuje:
– leteckou přepravu Praha–Funchal–Praha,
– transfer letiště–hotel–letiště,
– 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 4* hotelu s polopenzí,
– dopravu autokarem a výlety/trekking dle programu,
– služby průvodce, 
– zákonné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře

ve smyslu zákona 159/99 Sb.,
– termíny 12.–19. 8. 2013, 9.–16. 9. 2013, 23.–30. 9. 2013,

21.–-28. 10. 2013.

Výherce je povinen čerpat výhru osobně. V případě, že výhru
získá nezletilý účastník, je čerpání výhry podmíněno dopro -
vodem zákonného zástupce nezletilého výherce. Výherce je
odpovědný za zajištění pojištění, cestovních dokladů a ces -
tovních víz na celou dobu čerpání výhry. Pořadatel si vyhrazuje
právo na úpravu termínu zájezdu a délky ubytování.

3. Vznik nároku na výhru 

Nárok na výhru získává ta fyzická osoba, která splní všechny
tyto podmínky:
– má trvalý pobyt na území České republiky,
– je držitelem soukromé debetní nebo kreditní karty vydané

Českou spořitelnou, a. s., 
– v soutěžním období a v místě konání soutěže provede touto

platební kartou platbu v minimální hodnotě 200 Kč
– a zároveň bude tato platba uskutečněna jako 22. v pořadí

všech plateb uskutečněných v rámci soutěže v každé hodině,
vždy od 9.00 do 19.00 hod. každého dne soutěžního období.

Pokud v dané soutěžní hodině nebude provedeno požadované
množství platných soutěžních transakcí pro stanovení výherce
(tj. v danou hodinu bude provedeno méně než 22 platných
soutěžních transakcí), výhercem soutěže pro danou hodinu se
stane ten soutěžící, jehož platná transakce bude uskutečněna
jako 2. v pořadí v dané hodině.

Pokud se navíc výherce v době provedení transakce nebo
před jejím započetím zaregistroval do programu Partner České
spořitelny, vzniká mu nárok na 500 Kč, které mu budou
převedeny u debetní karty na sporožirový účet  a u kreditní
karty na kartový účet  vedený u České spořitelny.

4. Podmínky soutěže

– Konkrétní výhry jsou Pořadatelem přiřazeny k jednotlivým
výherním hodinám náhodně před začátkem soutěže.  

– Za sou těžní platby budou považovány platby uskutečněné
prostřednictvím elektronického terminálu nebo imprinteru
v „kamenném obchodě“ a platby na internetu.

– Do soutěže budou započítány všechny platby provedené
držitelem karty v soutěžním období, které splní podmínky
uvedené v těchto pravidlech.

– Soutěžící není oprávněn žádat na kterémkoliv obchodním
místě o rozepsání jedné transakce do více transakcí.
Takovéto rozdělení transakce je považováno za porušení
soutěžních pravidel a soutěžící bude ze soutěže vyloučen. 

– Ověřování, zda je výherce zaregistrován v programu Partner,
bude probíhat každý týden.

– Ze soutěže jsou vyloučeny platební karty vydané pro
právnické osoby a podnikatele-fyzické osoby, předplacené
karty a sKarty.    

– Výherce může v průběhu soutěžního období vyhrát pouze 
1× (výhru). Pokud výherce provedl v době konání soutěže
další platbu, která byla uskutečněna jako 22. v pořadí, nemá
na 2. výhru nárok a výhru získává 23. uskutečněná platba
v hodině.
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5. Jak budou výherci informováni?

– O nároku na výhru u zájezdů a wellness pobytů bude výherce
informován e-mailem nebo doporučeným dopisem, kterým
mu bude zaslán formulář Protokol o výhře. Vyplněný a podep -
saný Protokol o výhře musí výherce zaslat zpět do 14 dní
od jeho obdržení, a to doporučeně poštou na adresu uvedenou
v protokolu.

– Výhry GPS navigace, fotoaparát a stolní hra Svět budou
výherci odeslány prostřednictvím České pošty nebo jiné
přepravní společnosti (PPL, DHL) na korespondenční adresu.

– Výhry zájezd na Nový Zéland a Madeiru budou výhercům
předány v rámci promoakce, která se uskuteční nejpozději
15. 8. 2013 a výherci jsou povinni se této akce účastnit,
jinak ztrácí nárok na výhru a tato propadá. 

– V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na korespon -
denční adresu nebo jinak předat dle předem sjednaných
pokynů, a to do 90 dnů od vzniku nároku na výhru, zaniká
nárok výherce na získání této výhry. Pořadatel je oprávněn
naložit s výhrou dle svého uvážení.

– V případě, že výherce zájezdu nebo wellness pobytu nezašle
zpět vyplněný Protokol o výhře nebo se mu nepodaří výhru
doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat
dle předem sjednaných pokynů, jeho nárok na výhru zaniká. 

6.

Pořadatel soutěže neručí za žádné technické problémy souvi -
sející s účastí soutěžícího v soutěži ani za ztrátu, nedoručení,
prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím
pošty či jiným způsobem. Pořadatel soutěže nenese odpověd -
nost za realizaci výhry a za jakékoliv vady výhry. Výherci budou
své nároky z odpovědnosti za vady na výhrách uplatňovat
přímo u společností zajištujících realizaci výhry, příp. osob
uvedených v záručních podmínkách. Fotografie na reklamních
materiálech jsou pouze ilustrativní.

7.

Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
v penězích.

8.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo
upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání
důvodů a stanovení náhrady.

9.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

10.

Pořadatel je oprávněn kdykoliv ze soutěže vyloučit takového
soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že dosáhl své výhry
v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v roz -
po ru s dobrými mravy a které bylo způsobilé ovlivnit výsledky
této soutěže. 

11.

Podpisem Protokolu o výhře výherce výslovně souhlasí s tím,
že Pořadatel soutěže bude oprávněn bezplatně užít, v souladu
s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
jeho jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích (včetně
internetu) a v propagačních a reklamních materiálech Pořa -
datele v souvislosti s prezentací této soutěže, a výslovně
souhlasí s tím, že mohou být pořizovány a výše uvedeným
způsobem zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy jeho
osoby, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

12.

Podpisem Protokolu o výhře výherce, resp. zákonný zástupce
výherce, dále výslovně souhlasí se zařazením všech jím vypl -
něných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořa -
 datele jakožto správce a s jejich následným zpracováním
prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Pořa -
datele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací
o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasí -
lání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických pro s -
tředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání
souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům
mohou být přiřazeny i další údaje. Výherce bere na vědomí, že
má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplat -
ně kdykoliv na adrese Pořadatele odvo lat, že má právo přístu -
pu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci
atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se
může na Pořadatele obrátit a případně se s podnětem může
obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, Praha 7.

13.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele
a všech spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické
osoby na soutěži spolupracující a osoby všem shora uvedeným
blízké. 

14.

Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže
www.csas.cz/soutezzeland. 

V Praze dne 25. dubna 2013


