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Pravidla Vánoční soutěže České pošty, s.p.
„Bílé Vánoce 2017“ (dále jen „Pravidla“)
1

Pořadatel a organizátor

1.1

Pořadatel. Pořadatelem Soutěže je společnost Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1, IČO: 47114983, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod
sp. zn. A 7565 (dále jen „Pořadatel“).

1.2

Organizátor. Organizátorem Soutěže je společnost Hullabaloo s.r.o., se sídlem Bělehradská 347/54,
120 00 Praha2, IČO: 28193148, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod
sp. zn. C 131895 (dále jen „Organizátor“).

2

Popis, doba a místo konání

2.1

Soutěž. Tato Pravidla upravují Vánoční spotřebitelskou soutěž s názvem „Bílé Vánoce 2017“ (dále jen
„Soutěž“), a to jako jediný závazný a úplný dokument ve vztahu ke spotřebitelům.

2.2

Doba konání. Soutěž probíhá v období od 21. 11. 2017 10:00 do 21. 12. 2017 23:59; pouze po tuto dobu
je možné přihlásit se do Soutěže.

2.3

Místo konání. Soutěž se koná na webové stránce umístěné na adrese www.vyhrajsbalikem.cz (dále jen
„web Soutěže“).

2.4

Pravidla. Pravidla jsou zveřejněna na webu Soutěže uvedeném v odst. 2.3 Pravidel. Jestliže je v rámci
propagačních materiálů či jinde zveřejněna zkrácená verze těchto Pravidel, nejedná se o úplné znění
Pravidel, nýbrž pouze o jeho výtažek. Pořadatel neodpovídá za úplnost Pravidel zveřejněných jinde než
na webu Soutěže.

2.5

Zákaznická karta. Zákaznickou kartou České pošty, s.p. (dále jen „Zákaznická karta“) se rozumí
Zákaznická karta definovaná v Obchodních podmínkách Zákaznické karty České pošty, s.p. umístěné na
adrese www.zakaznicka-karta.cz. Držitel Zákaznické karty je definován tamtéž (dále jen „Držitel“).

3

Podmínky účasti

3.1

Účastník. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České
republiky, která je adresátem Balíku definovaného v odst. 3.2 Pravidel. Účast v Soutěži je dobrovolná,
přičemž do Soutěže je nutné se přihlásit postupem uvedeným v těchto Pravidlech. Osoba, která se
v souladu s Pravidly přihlásí do Soutěže, se stává účastníkem Soutěže (dále jen „Účastník“).

3.2

Balíky zařazené do Soutěže. Do Soutěže je možné přihlásit balíky typu Balík Do ruky, Balík Na poštu,
Balík Do balíkovny, Balík Komplet a Balík Expres (definované v Poštovních a obchodních podmínkách
Pořadatele, které jsou k dispozici na adrese www.ceskaposta.cz, nebo na pobočkách Pořadatele), přičemž
tyto balíky musí být podány k poštovní přepravě nebo přepravovány v době konání Soutěže dle odst. 2.2
Pravidel (dále jen „Balík“).

3.3

Přihlášení. Podmínkou účasti v Soutěži je přihlášení Balíku do Soutěže vyplněním a odesláním
formuláře na webu Soutěže (dále jen „Registrační formulář“). Účastníkovi, který je Držitelem
Zákaznické karty a který do Registračního formuláře vyplní číslo své Zákaznické karty uvedené přímo na
zadní straně Zákaznické karty pod čárovým kódem, bude Balík do Soutěže zařazen dvakrát. Soutěž je
určena pouze fyzickým osobám a nelze se ji zúčastnit se Zákaznickými kartami určenými pro firemní
zákazníky (Zákaznická karta modré barvy, držitelem je podnikatel nebo právnická osoba, která není
podnikatelem).
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3.4

S výjimkou uvedenou v předchozí větě může být každý Balík do Soutěže přihlášen pouze jednou;
opakovaný pokus o přihlášení nebude schválen. Vícenásobné přihlášení jednoho Balíku do Soutěže je
v rozporu s Pravidly. Účastník může přihlásit do Soutěže neomezený počet Balíků, avšak pouze ty balíky,
které jsou adresovány jemu a splňují podmínky uvedené v předchozím odstavci.

3.5

Registrační formulář. Registrační formulář musí být Účastníkem vyplněn úplně, správně a pravdivě.
Vyplněním a odesláním Registračního formuláře Účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly, s účastí
v Soutěži a se zpracováním osobních údajů dle čl. 7 těchto Pravidel. Povinně vyplňovanými údaji
v Registračním formuláři jsou:







unikátní číselné označení balíkové zásilky, které je evidováno v systému Sledování zásilek
(TrackTrace) Pořadatele na webové adrese www.postaonline.cz/trackandtrace (kód Balíku);
jméno Účastníka;
příjmení Účastníka;
doručovací adresa Balíku;
e-mail Účastníka;
telefon Účastníka.

Jako nepovinný údaj může Účastník vyplnit číslo své Zákaznické karty. Bez vyplnění všech povinných
údajů, jejichž shoda bude ověřena dle údajů o doručovaném Balíku, nebude Balík zařazen do Soutěže.
V případě nevyplnění a / nebo chybného vyplnění některého z povinně vyplňovaných polí nedojde
k odeslání Registračního formuláře do Soutěže; takové pole bude přihlašované osobě zvýrazněno, aby
mohla údaje opravit. Účastník je povinen uchovat pro ověření oprávněnosti výhry unikátní číselné
označení balíkové zásilky, s níž se do Soutěže přihlásil.
3.6

Potvrzení účasti. Po úspěšném odeslání Registračního formuláře bude Účastníkovi na jeho e-mail
uvedený v Registračním formuláři vygenerován notifikační e-mail. Do Soutěže budou zařazeny jen
osoby, kterým byl úspěšně vygenerován notifikační e-mail v souladu s Pravidly.

3.7

Vyloučené osoby. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu nebo ve vztahu
obdobném pracovnímu poměru k Pořadateli či Organizátorovi Soutěže, které se přímo podílí na pořádání
Soutěže, nebo jsou jejich přímými nadřízenými, a to včetně jejich příbuzných a osob jim navzájem
blízkých ve smyslu § 22 občanského zákoníku. Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeny všechny osoby, které
by se dopustily v souvislosti se Soutěží podvodného jednání. Dále jsou vyloučeny všechny osoby, které
budou jakýmkoli způsobem jednat v rozporu s Pravidly a / nebo Pravidla obcházet, jednat v rozporu
s právními předpisy či dobrými mravy.

3.8

Vyloučení z důvodu výhry. V případě, že se Účastník stane Výhercem Denního kola Soutěže, nemůže
vyhrát další výhru v Denních kolech; vyloučení se nevztahuje na Týdenní kola a Hlavní kolo. V případě,
že se Účastník stane Výhercem Týdenního kola Soutěže, nemůže vyhrát další výhru v Týdenních kolech;
vyloučení se nevztahuje na Denní kola a Hlavní kolo.

3.9

Vyřazení ze Soutěže. Pokud se stane Účastníkem Soutěže osoba vyloučená dle předchozího odstavce,
bude ze Soutěže vyřazena. O vyřazení ze Soutěže rozhoduje Pořadatel nebo Organizátor; rozhodnutí o
vyřazení ze Soutěže je konečné a nelze se proti němu odvolat. O vyřazení lze rozhodnout kdykoli až do
převzetí Výhry. Vyloučené či vyřazené osobě nemůže vzniknout nárok na Výhru v Soutěži. Pokud dojde
k vyřazení vylosovaného Výherce, losuje se Výherce nový.

4

Soutěžní kola

4.1

Denní kola. Losování probíhá každý všední den po dobu konání Soutěže počínaje dnem 22. 11. 2017, a
to ze všech Balíků přihlášených Účastníky předchozí soutěžní den mezi 0:00 a 23:59. Balíky přihlášené
do Soutěže v pátek, sobotu a neděli budou losovány vždy v pondělí. V období od 22. 11. do 10. 12. 2017
budou každý všední den losováni 3 Výherci Denního kola Soutěže, v období od 11. 12. do 22. 12. 2017
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budou každý všední den losováni 4 Výherci Denního kola Soutěže. Celkem bude losováno 100 Výherců
Denních kol.
4.2

Týdenní kola. Balíky, které byly zařazeny do Denních kol v daném týdnu, jsou automaticky zařazeny do
Týdenního kola Soutěže. Losování probíhá vždy následující středu počínaje dnem 29. 11. 2017, následně
dne 6. 12. 2017, 13. 12. 2017 a 20. 12. 2017. V prvních dvou týdnech budou losovány vždy 2 Výherci
Týdenního kola, následující dva týdny vždy 3 Výherci Týdenního kola Soutěže. Celkem bude losováno
10 Výherců Týdenních kol.

4.3

Hlavní kolo. Balíky, které byly zařazeny do všech Denních kol, jsou automaticky zařazeny do Hlavního
kola Soutěže. Losování Hlavního kola Soutěže se uskuteční po skončení Soutěže dne 22. 12. 2017 u
Organizátora za přítomnosti notáře, který o losování vyhotoví zápis. Celkem bude losována 1 Výherce
Hlavního kola.

5

Výhry

5.1

Denní kola. Výhrou v Denním kole Soutěže je jednodenní skipas do jednoho z vybraných lyžařských
středisek v ČR uplatnitelný na kterýkoli den v rámci sezóny ski areálů. Výherce si může vybrat
z následujících ski areálů s příslušnými hodnotami ski pasu:
Název ski areálu:
Boží Dar
Deštné v Orlických horách
Klínovec
Klíny
Malá Úpa
Monínec
Pec p. Sněžkou / Černá Hora
Ramzová
Ski aréna Jizerky
Špindlerův Mlýn
Vítkovice
Zadov
Lipno

5.2

5.3

Hodnota ski pasu a čipové karty:
550 Kč
510 Kč
730 Kč
440 Kč
660 Kč
580 Kč
900 Kč
550 Kč
690 Kč
950 Kč
550 Kč
640 Kč
750 Kč

Týdenní kola. Výhrou v Týdenním kole Soutěže je poukaz na nákup zboží dle výběru Výherce. Výherce
si může vybrat jeden z následujících poukazů:
a)

Poukaz na nákup bílého zboží v hodnotě 10.000,- Kč uplatnitelný v e-shopu Alza.cz. Tento poukaz
bude uplatnitelný pouze na zboží z následujících sekcí na e-shopu: pračky, pračky se sušičkou,
sušičky, lednice, myčky, vinotéky, mrazáky, sporáky, mikrovlnné trouby, vestavné trouby, varné
desky, digestoře, vestavné spotřebiče, sety spotřebičů, retro spotřebiče, designové řady, vaření,
žehličky, Tescoma, „Kávovary, presovače a káva“, vysavače, pečení a grilování, příprava nápojů,
sušení a skladování potravin, příprava raw stravy. Poukaz může Výherce uplatnit pouze v případě,
že zvolí jeden z následujících způsobů dopravy: „Praha 7 – Holešovice, Osobní odběr“, nebo „Alza
Express“ nebo „Česká pošta“.

b)

Poukaz na dovezení hromady sněhu o objemu 2m3 v hodnotě 15 730,- Kč vč. úhrady daně z výhry
ve výši 2 359, 50 Kč a transportu na místu určené Výhercem.

Hlavní kolo. Výhrou v Hlavním kole Soutěže je bílý automobil značky Škoda, model Yeti Ambition 1,2
TSI 81 kW 6-stup. mech., kód modelu: 5L63F5, Barva: 9P9PDR, Bílá Candy, Int: Onyx
v hodnotě 422 382,- Kč vč. úhrady daně z výhry ve výši 63 357,- Kč.
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5.4

V případě, v některém z kol losování nebude dostatečný počet Účastníků splňujících požadavky uvedené
v Pravidlech pro počet losovaných výher, pak zbylé výhry propadají.

6

Výherci

6.1

Výherce. Výhercem se stává Účastník Soutěže, jehož Balík bude vylosován jako výherní. Výhercem
může být pouze Účastník splňující tato Pravidla.

6.2

Losování. Z Účastníků Soutěže budou určeni Výherci pomocí generátoru náhodných čísel, který
každému Balíku přiřadí číslo. Do slosování budou zařazeny všechny platně přihlášené Balíky
nevyloučených, resp. nevyřazených Účastníků. Z každého slosování je pořízen zápis.

6.3

Generátor náhodných čísel. Generátor náhodných čísel je výpočetní zařízení, které generuje řadu
náhodných čísel, tj. čísel, která postrádají jakýkoliv vzor (sekvenci, předvídatelnost). Generátor
náhodných čísel nejprve seřadí všechny Balíky podle času odeslání Registračního formuláře, následně
všem Balíkům přiřadí pořadové číslo vzestupnou řadou; Balíky zaregistrované do Soutěže dvakrát
v souladu s těmito Pravidly nebudou mít po sobě jdoucí čísla (druhý záznam bude vložen náhodně). Z
takto přiřazených čísel vygeneruje náhodné číslo určující Výherce.

6.4

Oznámení Výherce. Jméno a příjmení Výherce bude zveřejněno nejpozději do 16:00 hodin následující
pracovní den po slosování na webu Soutěže, dále je Pořadatel oprávněn zveřejnit Výherce na korporátním
webu a na sociálních sítích (FB, Instagram) a dále v interním časopise Poštovní noviny. Výherci budou o
výhře vyrozuměni Organizátorem elektronicky e-mailem příp. telefonicky do 3 pracovních dní po
uveřejnění Výherce na webu Soutěže, a to na kontaktní údaje uvedené v Registračním formuláři. Za
nedoručitelnost oznámení o výhře v důsledku chybného uvedení e-mailu, či v důsledku změny e-mailu
Účastníka, která nebyla Organizátorovi včas oznámena, Pořadatel ani Organizátor neodpovídají.

6.5

Výběr výhry. Výherce je povinen sdělit Organizátorovi výběr příslušné výhry, je-li výběr těmito Pravidly
umožněn, nejpozději do 5 kalendářních dnů poté, co mu bylo oznámení o výhře zaslání e-mailem. Pokud
Výherce nebude reagovat na oznámení o výhře, případně neposkytne součinnost dle tohoto odstavce,
nárok na výhru zaniká.

6.6

Předání výher. Nejpozději do 28. 2. 2018 zašle Organizátor Výherci výhru z Denního kola a Týdenního
kola (při volbě poukazu uvedeného pod bodem 5.2a) Pravidel) elektronickou cestou (e-mailem) nebo na
korespondenční adresu, kterou výherce uvede pro doručení výhry. V případě výhry uvedené v bodě 5.2b)
Pravidel bude s Výhercem dohodnuto místo a doba předání výhry; při předání výhry je Výherce povinen
doložit souhlas vlastníka pozemku s umístěním sněhu na jeho pozemku.

6.7

Hlavní výhra. Výherce výhry v Hlavním kole Soutěže je povinen ve lhůtě do 14 kalendářních dnů
odpovědět na oznámení o výhře, potvrdit souhlas s převzetím výhry a poskytnout další potřebnou
součinnost pro převzetí výhry. Organizátor s Výhercem dohodne způsob předání výhry. Výhra bude
slavnostně předána Výherci v sídle Pořadatele nejpozději do 28. 2. 2018 za účasti představitelů vedení
Pořadatele. Výherce bere na vědomí, že může být vyzván k slavnostnímu osobnímu převzetí výhry v sídle
Pořadatele a že je v takovém případě povinen se předání účastnit osobně (příp. zajistit osobní účast jiné
osoby, která převezme výhru v zastoupení). Ze slavnostního předání je Pořadatel oprávněn pořídit
zvukově-obrazový, resp. obrazový záznam, který je oprávněn zveřejnit na korporátním webu a sociálních
sítích (FB, Instagram), a dále v interním časopise Poštovní noviny. V případě, že Výherce neposkytne
dostatečnou součinnost dle tohoto odstavce, nárok na výhru zaniká.

6.8

Nesměnitelnost výhry. Výhru není možné vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou. Výhru může
Výherce uplatit pouze vlastním jménem; výhra je nepřevoditelná, pokud k převodu Pořadatel neudělí
výslovný písemný souhlas.

6.9

Odpovědnost. Veškeré právní vztahy týkající se předmětu výhry, tedy právní vztahy ze smluv kupních a
jiných se vztahují pouze na Výherce a osobu, s níž Výherce uzavřen příslušnou smlouvu. Pořadatel není
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smluvní stranou smlouvy a neodpovídá za jakékoli porušení smluvních povinností či právních předpisů z
takovéto smlouvy.

7

Osobní údaje

7.1

Souhlas. Odesláním Registračního formuláře, tj. účastí v Soutěži, Účastník dává v souladu s ustanovením
§ 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
ochraně osobních údajů“) svůj výslovný souhlas Organizátorovi a Pořadateli (dále též jednotlivě jako
„Správci“) se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem uvedenými níže, a to ke
zpracování osobních údajů prostředky manuálními i elektronickými. Svůj souhlas uděluje Účastník
Správci dobrovolně na dobu do uplynutí tří let po ukončení Soutěže (resp. do odvolání souhlasu
Účastníkem učiněným vůči Správci).

7.2

Rozsah. Osobní údaje Účastníka budou Správcem zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mail,
telefon a doručovací adresa (dále jen „Osobní údaje“).

7.3

Účel. Osobní údaje můžou být Správci zpracovávány za účelem:
a)
b)
c)
d)
e)

navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Soutěže;
prověření Účastníka;
zasílání informací o průběhu Soutěže a jejím vyhodnocení;
zasílání informací o dalších marketingových akcích Správce; a
zasílání obchodních sdělení Správce.

7.4

Obchodní sdělení. Účastník uděluje rovněž Správci svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení
s použitím e-mailu Účastníka podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, v platném znění (dále jen „zákon o informační společnosti“).

7.5

Zveřejnění. Účastník výslovně souhlasí s bezplatným zveřejněním jména a příjmení Účastníka v médiích
(vč. internetu), zejména na webu Soutěže a na korporátním webu a sociálních sítích (FB, Instagram) a
dále v interním časopise Poštovní noviny. Zároveň k zachycení a rozšiřování podoby a audiovizuálního
zobrazení Účastníka podle odst. 6.7 Pravidel. Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu 3 let od
ukončení Soutěže. Tento souhlas může Účastník odvolat, pokud jej však odvolá v okamžiku, kdy již byly
jeho údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Správci domáhat odstranění zveřejnění, které
již není v jeho dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Správce).

7.6

Práva Účastníka. Účastník má práva zejména podle § 11, § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a
podle § 7 zákona o informační společnosti. Účastník má právo zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

na ochranu Osobních údajů;
přístupu k Osobním údajům;
požadovat opravu Osobních údajů;
kdykoli bezplatně vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých Osobních údajů, přičemž
odvolání souhlasu musí být písemné;
vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení kdykoli a bezplatně (např. s použitím
odkazu umístěného na každém elektronickými prostředky zaslaném obchodním sdělení);
požadovat vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů (zejména je-li prováděno zpracování
Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem);
v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování Osobních údajů,
příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;
požadovat informace ohledně zpracování Osobních údajů v rozsahu: účel zpracování, rozsah
Osobních údajů (vč. zdroje), povaze zpracování a příjemci (příp. kategorie příjemců) Osobních
údajů.
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Další podmínky

8.1

Tato Pravidla, jakož i právní vztahy mezi Pořadatelem, Organizátorem a Účastníkem se řídí právním
řádem České republiky, zejména ustanoveními § 2873 a násl. občanského zákoníku.

8.2

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně tato Pravidla změnit. Aktualizované znění Pravidel
bude umístěno na webových stránkách uvedených v odst. 2.3 těchto Pravidel s účinností změny ke dni
zveřejnění. Pořadatel je kdykoli oprávněn změnit dobu konání Soutěže či Soutěž ukončit, a to bez uvedení
důvodu a bez poskytnutí náhrady.

8.3

Vymáhání účasti v Soutěži či Výhry soudní cestou je vyloučeno. V případě sporu je určena místní
příslušnost podle sídla Pořadatele.

8.4

Pořadatel neodpovídá za chyby způsobené elektronickými komunikačními zařízeními a internetové či
mobilní sítě.

8.5

Odesláním Registračního formuláře Účastník potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito Pravidly, jakož i
souhlas se zpracováním Osobních údajů podle čl. 7 Pravidel.

V Praze dne 20. 11. 2017
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