
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

„Léto s BALOU“ 
 

1. Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem soutěže s názvem „Léto s BALOU“ (dále jako soutěž) je společnost: 

 (Maloobchodník) 

  

 

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost:  

 Maloobchodní síť BALA s.r.o., 

 se sídlem Žukovského 888, 161 00 Praha 6 

IČO: 65141644, DIČ: CZ65141644, 

 zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223361   

 

2. Pravidla soutěže 

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže vyvěšením na 

viditelném místě v provozovně pořadatele umístěné na adrese: 

 

    Adresa provozovny  
 

Pravidla jsou rovněž k dispozici na www.bala.cz. 

 

Soutěž probíhá v období od 19.5. – 11.7.2021 včetně. 

3. Komu je soutěž určena? 

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby 

mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn 

převzít jejich jménem případnou výhru.  

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora nebo společnosti zajišťující technický 

servis a organizační zajištění a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této 

soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. 

zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, 

kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto 

pravidel. 

4. Jak se soutěže platně zúčastnit? 

Do soutěže se může zapojit každý, kdo uskuteční nákup v provozovně pořadatele (uvedené v čl. 

2 těchto pravidel) v celkové hodnotě přesahující částku ve výši 400,- Kč. Po každém takto 

realizovaném nákupu uskutečněném během doby platnosti soutěže obdrží soutěžící od pokladní 

prodejny soutěžní stíratelný los, na jehož lícové straně setře stíratelné pole a zjistí, zda získává 

přímou výhru v podobě dále uvedené přímé věcné ceny, a na jehož rubové straně může vyplnit 

potřebné údaje a postoupit do dalšího kola soutěže. Los je třeba vyžádat bezprostředně po 

realizaci nákupu, k později předloženým pokladním dokladům nebude brán zřetel. Na každou 

prodejnu provozovatele bude organizátorem dodán určitý počet losů, z něhož bude vždy 50% 

losů s výhrou přímé věcné ceny a 50% losů pouze s postupem do dalšího slosovacího kola. 

Zapojit se do dalšího slosovacího kola o hodnotnější ceny je možné i s losem vyhrávajícím 

přímou věcnou cenu. Pro zapojení se do dalšího slosovacího kola soutěže je potřeba vyplnit 

rubovou část losu v předtištěných kolonkách v rozsahu uvedení:  

- jména a příjmení soutěžícího, 

- telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy, 
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- adresy v ČR, 

- data a vlastnoručního podpisu (u nezletilých podpis zákonného zástupce s čitelným 

uvedením jména a příjmení) 

 

Takto vyplněný soutěžní los následně soutěžící vhodí do soutěžního boxu umístěného 

v provozovně pořadatele (prodejna) označeném: „Léto s BALOU“.  

Soutěžící je oprávněn zúčastnit se soutěže opakovaně, tedy s více vyplněnými soutěžními losy. 

Čím více platných soutěžních losů soutěžící uplatní, tím více si zvyšuje pravděpodobnost své 

výhry.  

Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní losy jakkoliv odporující těmto pravidlům. Z druhého kola 

soutěže jsou vyloučeny ty losy, u nichž nejsou na rubové straně vyplněny potřebné údaje, nebo 

tyto údaje jsou zjevně smyšlené. Bude-li při slosování vylosován takový los, bude vyřazen a los 

o danou výhru bude zopakován. 

5. Výhry 

 

Do této soutěže byly vloženy následující výhry: 

 

1. kolo - přímé věcné výhry po setření losů: 

 

Sójová tyčinka 

 

Výhercem se soutěžící stává, pokud po setření lícové stíratelné strany losu objeví údaj: 

Kokosová tyčinka. Výhra uvedená na losu bude soutěžícímu vydána na provozovně pořadatele 

po předložení výherního losu.  

 

2. kolo - losování o hodnotné věcné ceny: 

 

Výhry 

Houpací síť 

Plážová osuška 

Láhev na pití 

Víno z Habánských sklepů 

Konvice Svatava 

 

Výherce bude určen losováním, které proběhne v jednom dni po skončení soutěže                      

(tj. 12.7. – 19.7. 2021) za účasti pořadatele soutěže a zákazníků prodejny. 

 

Průběh losování bude takový, že do sběrného a poté i slosovacího osudí budou vloženy veškeré 

platné soutěžní losy (tj. takové, které jsou řádně vyplněny na rubové straně a u kterých nebyl 

v mezidobí odvolán souhlas s těmito podmínkami a tedy i se zpracováním osobních údajů) a po 

provedeném manuálním promíchání budou vygenerovány výherní soutěžní losy a tím i výherci, 

když jejich vzestupné pořadí (tj. v pořadí od 1. výhry do X výhry) bude shodné s pořadím, 

v jakém budou jejich soutěžní losy vytaženy z losovacího osudí. Celkem bude vylosováno X 

výherců, resp. výherních losů a 10 náhradníků, pro případ, že se nepodaří některého ze 

soutěžících kontaktovat nebo bude později ze soutěže vyřazen. 

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých 

soutěžních losů, jakož i právo na vyloučení kteréhokoliv ze soutěžících v případech, kdy 

nebudou dodrženy plně požadavky těchto pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových 

případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou 
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výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění 

v hodnotě výhry.  
 

Každý výherce bude telefonicky nebo písemně kontaktován a informován o své výhře nejpozději 

do 22.7.2021. V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit 

písemně.  
 

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže 

stanoveno. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku. 

6. Výherce 

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo 

jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 

14 dnů ode dne ukončení losování, tato výhra připadá účastníkovi, který se umístil na nejblíže 

následujícím nevýherním místě, tj. náhradník (tj. X. a další v pořadí). Obdobně se postupuje 

v případě, kdy se nepodaří kontaktovat ani tohoto výherce.  

 

Každý z výherců může vyhrát takový počet výher, který se shoduje s celkovým počtem jím 

odevzdaných platných soutěžních losů.    
 

Každá výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry 

bude sepsán předávací protokol a pořízena fotodokumentace pro možnost následné prezentace 

výsledků soutěže v provozovně pořadatele a pro jeho reklamní účely. Reklamaci na dodanou 

výhru lze uplatnit na základě předávacího protokolu. 

 

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu 

a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou 

poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. 

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její 

platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. 
 

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny 

telefonního čísla, e-mailové adresy nebo doručovací adresy, pokud jim tato změna nebyla 

soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají ani za to, že 

e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena 

jako spam. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za 

vlastnictví užitých mobilních telefonů. 
 

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na webových stránkách 

organizátora www.bala.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na kontaktní osobu 

Jiřího Králíčka, e-mail: kralicek@bala.cz. Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po 

dobu trvání Soutěže zveřejněna v písemné podobě v sídle Pořadatele.  

8. Ochrana osobních údajů a způsob jejich zpracování  

Provozovatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, konkrétně identifikační a kontaktní 

údaje v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel. Zpracování osobních údajů soutěžících je 

nezbytné pro splnění závazku provozovatele poskytnout vylosovaným soutěžícím výhru 

v souladu s těmito pravidly. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce 

(vylosovaného soutěžícího), vyhlášení výherce ve výherní listině vyvěšené na provozovně 

provozovatele a kontaktování výherce s výzvou k převzetí výhry. Osobní údaje nebudou použity 

k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže, splnění právních povinností spojených 

s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora. 

Zpracování je založeno na souhlasu soutěžícího s těmito pravidly, a tedy i se zpracováním 

osobních údajů podle těchto pravidel.  
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Soutěžící jsou povinni poskytnout provozovateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže 

zúčastnit. Pokud nejsou osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by 

provozovatel nebyl schopen určit výherce. Los neobsahující požadované osobní údaje není 

považován za platný. Soutěžící může svůj souhlas s těmito podmínkami, a tedy i se zpracováním 

osobních údajů, kdykoliv odvolat, v takovém případě ale nebude jeho los (přesněji los obsahující 

jeho osobní údaje), zařazen do slosování.   
 

Provozovatel a organizátor soutěže jsou společnými správci osobních údajů a odpovídají 

společně za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a zpracovávány v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě sporu a potřeby hájit práva provozovatele nebo 

organizátora soutěže mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci. Jiným osobám 

nebudou osobní údaje poskytnuty. 

 

Osobní údaje budou provozovatelem uloženy po dobu trvání soutěže a po vylosování výherců 

jsou losy obsahující osobní údaje skartovány nejpozději do 6 kalendářních měsíců. Protokoly 

o slosování a o předání a převzetí výhry, které obsahují osobní údaje výherců, budou 

provozovatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu uloženy po dobu trvání promlčecí 

lhůty, pro případnou potřebu obhájit práva a nároky provozovatele nebo organizátora soutěže. 
 

Soutěžící má právo získat od provozovatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou 

zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům 

a k informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva 

garantovaná platnou právní úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, 

že zpracování osobních údajů není legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu 

pro ochranu osobních údajů (bližší informace na www.uoou.cz). 

Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit provozovatele a organizátora, při 

slosování, vyhlašování výsledků a předání výhry bude pořizována fotografická dokumentace. 

Provozovatel i organizátor soutěže jsou oprávněni takto pořízené fotografie následně použít pro 

marketingové a propagační účely maloobchodní sítě BALA a pro prezentaci průběhu a výsledků 

soutěže v médiích, dalších sdělovacích prostředcích, webových stránkách a prezentačních 

materiálech pořadatele i organizátora, tj. společnosti Maloobchodní síť BALA s.r.o. pověřené 

organizačním zajištěním soutěže. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro uvedené 

účely oprávněných zájmů provozovatele i organizátora soutěže. Osoby zachycené na takto 

oprávněných fotografiích mají právo vznést proti tomuto zpracování námitku. Fotografie budou 

zpracovávány po dobu trvání účelu, pro který jsou pořízeny. 

 

 

V Praze dne 17.5.2021 
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