Pravidla Vánoční soutěže Vyhraj s balíkem 2016

Organizátorem soutěže je:
Hullabaloo s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2
IČ: 28193148
DIČ: CZ28193148 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 131895(dále jen „Organizátor“)
Pořadatelem soutěže je:
Česká pošta, s.p. se sídlem: PoliYckých vězňů 909/4 Praha 1
IČ: 47114983 (dále jen „Pořadatel“)
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

1. Popis, termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 22. 11. 2016 09.00 hodin, do 21. 12. 2016
23.59 hodin (dále jen „doba konání soutěže“).

2. Účast v soutěži:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18Y let s doručovací adresou na území České
republiky, která splní stanovená pravidla soutěže a je v období konání soutěže adresátem balíkové
zásilky Balík Na poštu nebo Balík Do ruky (dále jen „soutěžící“).
Výherci budou každý den náhodně vylosováni ze všech zúčastněných.

3. Popis soutěže:
Soutěž je rozdělena na dvě souběžně probíhají fáze: denní kolo a hlavní kolo. Evidence všech registrací
do soutěže je archivována organizátorem soutěže. Soutěž probíhá výlučně na webové stránce
www.vyhrajsbalikem.cz (dále jen „web soutěže“).
a) Denní kolo soutěže:
Soutěžící, který v průběhu doby konání soutěže obdrží balíkovou zásilku (tedy je adresátem zásilky)
Balík Na poštu nebo Balík Do ruky přepravenou výhradně pořadatelem soutěže (dále jen „soutěžní
zásilka“), se může zapojit do denního kola soutěže tak, že na webu soutěže vyplní své registrační údaje
v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, mobilní telefon a unikátní číselné označení (kód)
balíkové zásilky Balík Na poštu nebo Balík Do ruky. Soutěžit je možné výhradně se zásilkami, které jsou
přepraveny výhradně v době konání soutěže. Toto číslo je evidováno v systému Sledování zásilek
(Track&Trace) na webové adrese Pošty Online hlp://www.postaonline.cz/trackandtrace. Soutěžící
potvrdí souhlas s těmito Pravidly soutěže a zadá pokyn Odeslat.

Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže opakovaně, avšak pouze s rozdílnými soutěžními zásilkami
přepravovanými v době konání soutěže. S jedním číslem zásilky smí soutěžit pouze jedenkrát.
V případě, že se soutěžící stane po dobu konání soutěže výhercem denní výhry, nemůže již v soutěži
získat další denní výhru; může se však po zadání čísla své Zákaznické karty účastnit hlavního kola
soutěže a může získat některou z výher hlavních.
b) Hlavní kolo soutěže:
V případě, že soutěžící je současně držitelem Zákaznické karty České pošty pro fyzické osoby
(Zákaznická karta žluté barvy), může se zúčastnit soutěže i v rámci tzv. hlavního kola. Hlavní kolo
soutěže je určeno pouze fyzickým osobám a nelze se ho zúčastnit se Zákaznickými kartami určenými
pro ﬁremní zákazníky (Zákaznická karta modré barvy, držitelem je podnikatel nebo právnická osoba,
která není podnikatelem).
Přihlášení do hlavního kola soutěže provede soutěžící tak, že kromě výše uvedených údajů, které
zadává pro účast v denním kole soutěže, uvede do webového formuláře soutěže číslo své Zákaznické
karty České pošty žluté barvy. Následně potvrdí souhlas s těmito Pravidly soutěže a zadá na webovém
formuláři soutěže pokyn Odeslat.
Všichni soutěžící registrovaní v denních kolech, kteří uvedou číslo své Zákaznické karty žluté barvy,
jsou automaYcky zařazeni do losování o 6 hlavních výher.

4. Výhry v soutěži:
Pro denní kolo bylo do soutěže vloženo celkem 90 kusů následujících výher:
a) 90 x poukázka určená k odběru zboží u partnerského e-shopu v hodnotě 1.000,- Kč
Poukázky k odběru zboží je možné využít pouze u partnerů soutěže, výherce si sám vybere partnerský
e-shop, u kterého bude chot výhru na odběr zboží v hodnotě 1000 Kč uplatnit. Poukázky nelze využít
k výměně za alkohol a tabákové výrobky. Pokud bude partnerský e-shop takovou nabídku obsahovat,
výherce nebude mít možnost takový e-shop pro uplatnění poukázky vybrat.
Aktuální přehled partnerských e-shopů je uveden na webové stránce soutěže. Hodnotu poukázky lze
využít dle konkrétních podmínek každého partnera soutěže. Poukázky na odběr zboží není možné
směnit za hotovost. V případě, že soutěžící nevyužije plnou hodnotu poukázky, nevyčerpaná část mu
nebude vyplacena, ale propadá ve prospěch organizátora soutěže. Poukázka na odběr zboží je
nepřenosná a může ji uplatnit pouze soutěžící. Reklamace výher je vyloučena.
Pro hlavní kolo bylo do soutěže vloženo celkem 6 kusů následujících výher:
a) 1x televize značky Samsung 43" typ UE43KU6072 v hodnotě 14.999,- Kč
b) 5x poukázka určená k odběru zboží u partnerského e-shopu v hodnotě 5.000,- Kč
Poukázky k odběru zboží je možné využít pouze u partnerů soutěže, výherce si sám vybere partnerský
e-shop, u kterého bude chot výhru na odběr zboží v hodnotě 5000 Kč uplatnit. Poukázky nelze využít

k výměně za alkohol a tabákové výrobky. Pokud bude partnerský e-shop takovou nabídku obsahovat,
výherce nebude mít možnost takový e-shop pro uplatnění poukázky vybrat.
Aktuální přehled partnerských e-shopů je uveden na webové stránce soutěže. Hodnotu poukázky lze
využít dle konkrétních podmínek každého partnera soutěže. Poukázky na odběr zboží není možné
směnit za hotovost. V případě, že soutěžící nevyužije plnou hodnotu poukázky, nevyčerpaná část mu
nebude vyplacena, ale propadá ve prospěch organizátora soutěže. Poukázka na odběr zboží je
nepřenosná a může ji uplatnit pouze soutěžící. Reklamace výher je vyloučena.
5. Princip získání výhry v soutěži:
a) Denní kolo:
V době konání soutěže budou každý soutěžní den vylosováni 3 výherci ze všech čísel balíků
(soutěžních kódů), které byly registrovány a úspěšně vloženy v předchozí soutěžní den mezi 00:00 do
23:59 (dále denní seznam). Tento denní seznam se seřadí dle času zadání soutěžního kódu tak, aby
nejstarší kódy byly nahoře (od nejstarších po nejnovější). Poté se všechna tato čísla spočítají a jejich
součet se určí jako horní hranice pro generátor náhodných čísel (dolní hranice je vždy 1). Generátor
náhodných čísel je výpočetní (programové) zařízení, které generuje řadu náhodných čísel, tj. čísel
která postrádají jakýkoliv vzor (sekvenci, předvídatelnost). Pomocí generátoru náhodných čísel se
náhodně vyberou 3 čísla v rozmezí od spodního a horního limitu včetně. Každé zvolené náhodné číslo
se poté bere jako pozice v denním seznamu. Pokud je mezi výherními kódy soutěžící, který již
v minulosY vyhrál nebo byl zvolen v aktuálním losování, vygeneruje se pomocí generátoru náhodných
čísel další náhodná pozice v denním seznamu a tento proces se opakuje, dokud není vybrán celkový
počet 3 unikátních výherců denního kola.
Soutěžící vyhrávají podle výše popsaného vylosovaného pořadí následující typ výhry:
a) 1. až 3. v pořadí získá poukázku určenou k odběru zboží z partnerského e-shopu v hodnotě
1.000 Kč
b) Hlavní kolo:
Po skončení všech 30 denních kol bude vylosováno 6 výherců z celkového počtu všech čísel balíků
(soutěžních kódů), které byly registrovány a úspěšně vloženy společně s číslem platné Zákaznické
karty České pošty pro fyzické osoby (Zákaznická karta žluté barvy) za celou dobu konání soutěže od
dne 22. 11. 2016 od 00:00 do 21. 12. 2016 do 23:59 (dále hlavní seznam). Tento hlavní seznam se
seřadí dle času zadání soutěžního kódu tak, aby nejstarší kódy byly nahoře (od nejstarších po
nejnovější). Poté se všechna tato čísla spočítají a jejich součet se určí jako horní hranice pro generátor
náhodných čísel (dolní hranice je vždy 1). Generátor náhodných čísel je výpočetní (programové)
zařízení, které generuje řadu náhodných čísel, tj. čísel která postrádají jakýkoliv vzor (sekvenci,
předvídatelnost).
Pomocí generátoru náhodných čísel se náhodně vybere 6 čísel v rozmezí od spodního a horního limitu
včetně. Každé zvolené náhodné číslo se poté bere jako pozice v hlavním seznamu výsledný počet 6
unikátních výherců hlavního kola.
Soutěžící vyhrávají podle výše popsaného vylosovaného pořadí následující typ výhry:

a) 1. v pořadí získá televizi značky Samsung 43" typ UE43KU6072 v hodnotě 14.999 Kč
b) 2 až 6. v pořadí získá poukázku určenou k odběru zboží u partnerského e-shopu v hodnotě
5.000 Kč
6. Předání výher z denního kola:
Výherci budou postupně vyhlášeni a zveřejněni na webové stránce soutěže nejpozději do 14.00 hodin
následující pracovní den, který následuje po soutěžním dni. Pokud soutěžní den připadá na pátek,
sobotu nebo neděli, budou výherci vyhlášeni první pracovní den po víkendu do 14.00 hodin a to za
všechny 3 předcházející soutěžní dny připadající na pátek, sobotu a neděli.

Současně bude oznámení o výhře sděleno přímo výhercům prostřednictvím emailové adresy uvedené
v registraci do soutěže ve lhůtě 3 pracovních dní po vyhlášení a uveřejnění výherce na webové stránce
soutěže.
S výhercem bude prostřednictvím e-mailu dohodnut také výběr partnerského e-shopu, u kterého
chce výherce využít svoji výhru a oznámen způsob uplatnění výhry. Výherce je povinen sdělit výběr eshopu pořadateli v odpovědi na email s oznámením o výhře nejpozději do 5 dnů poté, co mu bylo
oznámení o výhře odesláno. Nejpozději do 7 pracovních dní po domluvě s výhercem o výběru eshopu bude výherci e-mailem zaslána elektronickou cestou poukázka k uplatnění výhry. Na poukázce
bude vyznačeno: jméno a příjmení výherce, datum vystavení a název e-shopu, kde bude soutěžící
oprávněn výhru využít.
V případě, že výherce nezareaguje na email ve lhůtě výše uvedené, případně se nepodaří výherce
kontaktovat a to ani telefonem uvedeným v registraci po opakovaném pokusu (nejméně 2 x v 3
denním intervalu) nebo v případě, že výherce nebude při předávání výhry postupovat podle pokynů
organizátora soutěže, zaniká nárok tohoto výherce na výhru v soutěži a organizátor není povinen
takovému výherci výhru předat. Takto nepředané či jinak v souladu s pravidly této soutěže nepředané
výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže.
V případě pochybnoso má pořadatel právo ověřit si kdykoliv během soutěže informace dokladující, že
adresát - výherce je skutečně adresátem soutěžní zásilky. V případě, že se tato shoda nepotvrdí,
zaniká nárok výherce na výhru v soutěži a výhra nebude předána. Soutěžící je povinen uchovat si pro
ověření oprávněnosY výhry unikátní číslo zásilky, s níž se zúčastnil soutěže.

7. Předání výher z hlavního kola:
Výherci budou jednorázově vyhlášeni a zveřejněni na webové stránce soutěže nejpozději do 4. 1.
2017. Současně bude oznámení o výhře výhercům sděleno prostřednictvím emailové adresy uvedené
v registraci do soutěže ve lhůtě 3 pracovních dní po vyhlášení a uveřejnění výherců na webové
stránce soutěže.

S 1. hlavním výhercem televize Samsung bude prostřednictvím e-mailu dohodnuta korespondenční
adresa, na kterou mu bude 1. hlavní výhra v podobě televize zaslaná. Výherce je povinen sdělit svoji

korespondenční adresu pořadateli nejpozději do 14 dnů poté, co mu bylo oznámení o výhře odesláno.
Výhra bude výherci následně zaslána doporučenou poštou sdělenou e-mailem a to nejpozději do 31.
1. 2017.
S 2. - 5. hlavním výhercem bude prostřednictvím e-mailu dohodnut výběr partnerského e-shopu, u
kterého chce výherce využít svoji výhru v podobě poukázky k odběru zboží v hodnotě 5000 Kč.
Výherce je povinen sdělit výběr e-shopu pořadateli v odpovědi na email s oznámením o výhře
nejpozději do 14 dnů poté, co mu bylo oznámení o výhře odesláno. Nejpozději do 7 pracovních dní po
domluvě s výhercem o výběru e-shopu bude výherci e-mailem zaslána elektronickou cestou poukázka
k uplatnění výhry. Na poukázce bude vyznačeno: jméno a příjmení výherce, datum vystavení a název
e-shopu, kde bude soutěžící oprávněn výhru využít.
V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat e-mailem nebo nesdělí-li výherce adresu pro odeslání
výhry, zaniká nárok tohoto výherce na výhru v soutěži a organizátor není povinen takovému výherci
výhru předat. Takto nepředané či jinak v souladu s pravidly této soutěže nepředané výhry propadají
ve prospěch pořadatele soutěže.
V případě pochybnoso má pořadatel právo ověřit si kdykoliv během soutěže informace dokladující, že
adresát - výherce je skutečně adresátem soutěžní zásilky a současně držitelem Zákaznické karty České
pošty, jejíž číslo výherce zadal do webového formuláře soutěže při přihlášení do soutěže. V případě,
že se tato shoda nepotvrdí, zaniká nárok výherce na výhru v soutěži a výhra nebude předána.
Soutěžící je povinen uchovat si pro ověření oprávněnosY výhry unikátní číslo soutěžní zásilky a
předložit ke kontrole svou Zákaznickou kartu České pošty, získal-li některou z hlavních výher.

7. Zpracování osobních údajů:
Registrací do soutěže dle článku 3. těchto pravidel soutěže, každý soutěžící:
a. uděluje organizátorovi a pořadateli soutěže, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použiom své e-mailové adresy
a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely
zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších markeYngových
akcích pořadatele;
b. uděluje pořadateli (dále jako „správce“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění,
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní
číslo případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři nebo údajů, které v souvislosY se
svou účaso v soutěži správci poskytne, za účelem prověření jeho platné účasY v soutěži, předání výhry
v soutěži a pro další obchodní a markeYngové účely správce, a to na dobu 3 let od ukončení doby
konání soutěže; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název
obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud bude toto užio v
souvislosY s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Účastník soutěže bere na vědomí, že
jeho osobní údaje budou zpracovávány systemaYzovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje
svůj souhlas s om, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům
zpracovávány i prostřednictvím třeoch osob pověřených správcem, zejména společnoso pověřenou
organizačním zajištěním této soutěže (organizátorem). Správce je oprávněn k těmto osobním údajům

přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnuo osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je
vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Pokud soutěžící zjiso nebo se domnívá, že správce nebo třeo osoby pověřené správcem
provádějí zpracování jeho osobních údajů v souvislosY se soutěží, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo
likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování
nebo likvidaci osobních údajů správci nebo organizátorovi soutěže je soutěžící vyloučen z další účasY
v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;
c. souhlasí s pravidly soutěže a přistupuje k nim.

8. Společná ustanovení
Pořadatel ani organizátor neodpovídají za funkčnost internetové sítě. V případě, že se nepodaří
doručit či realizovat výhru na adrese zadané výhercem, zaniká výherci nárok na její získání.
Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazují právo soutěž kdykoli libovolně pozměnit nebo upravit
pravidla soutěže, ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech si zároveň vyhrazuje právo
soutěž ukončit i bez stanovení náhrady.
Organizátor i pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně změnit pravidla soutěže či technické nebo
organizační zabezpečení soutěže. Pravidla mohou být pozměněna pouze písemnými dodatky k
tomuto dokumentu. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Výhry z denního
kola soutěže nelze alternaYvně plnit v penězích.
Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za uvedení nesprávných či nepřesných informací v
souvislosY se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem, či technickou vadou), za jakékoli obože
či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosY se soutěží.
Účaso v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Do soutěže nebudou zařazeny údaje o zásilkách, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat
stanovené podmínky soutěže anebo které odeslali soutěžící nebo osoby nesplňující podmínky účasY v
soutěži. Rozhodnuo organizátora soutěže je konečné, bez možnosY jakéhokoli odvolání ze strany
soutěžícího.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a pořadatele soutěže a osoby jim blízké podle §
22 občanského zákoníku.
Soutěžící nesplňující podmínky účasY v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou
do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takový soutěžící se i přes uvedená pravidla stal výhercem v
soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra mu
nebude předána. Výhra v soutěži nebude předána ani v případě, kdy organizátor nebo pořadatel
soutěže zjiso nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Vyhlášené výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosY odvolání. Výhry soutěžících, které nelze
doručit, propadají ve prospěch pořadatele soutěže.

V Praze, dne 1. listopadu 2016

