PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
Tento dokument úplně a závazně upravuje pravidla spotřebitelské soutěže provozované společností
CENTRUM BABYLON, a.s. s názvem „BOWLING - TOP 10 hráčů“ (dále jen „soutěž“) na území České
republiky. Pravidla soutěže mohou být pozměněna pouze formou písemných změn či dodatků
k tomuto dokumentu.
1. Provozovatel a Organizátor
CENTRUM BABYLON, a.s.
IČ: 250 22 962
se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 12
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
B, vložka 1005
(dále jen „provozovatel“).
2. Termín soutěže
Soutěž bude probíhat v termínu od 20. 5. 2019 do 20. 7. 2019 včetně na území České republiky (dále jen
„termín soutěže“).
3. Podmínky účasti v soutěži
Účastníkem soutěže se může stát každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem
a adresou pro doručování na území ČR, která se zúčastní v období termínu soutěže hry bowlingu v areálu
provozovatele na adrese Nitranská 1, Liberec, řádně vyplní kontaktní formulář, který bude k dispozici buď
na stole, nebo na vyžádání u obsluhy bowlingu, a ve kterém uvede pravdivě údaje v minimálním rozsahu
jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a podpis, požádá obsluhu o výsledovku své nejlepší hry a řádně
vyplněný kontaktní formulář včetně výsledovky odevzdá obsluze bowlingu. Pokud nebude kontaktní
formulář úplně a řádně vyplněn nebo pokud nebude spolu s formulářem odevzdána výsledovka, nemůže
být osoba zařazena do soutěže.
4. Vyhodnocení soutěže
Vyhodnocení výsledků soutěže provádí provozovatel, následující den po skončení soutěže, a to ze všech
účastníků, kteří se soutěže v souladu s těmito pravidly účastnili.
Vítězi soutěže se stane 10 účastníků, jejichž výsledky dle jimi odevzdané výsledovky budou nejlepší, a to
v pořadí 1. - 10. místo. V případě, že budou dva nebo více účastníků soutěže mít stejný výsledek, cenu
obdrží každý z nich. Do soutěže je zařazeno nejvyšší skóre hráče v daném období.
Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu
soutěže. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit soutěž dříve, než je uvedeno v čl. 2 těchto Pravidel.
Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností
náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

5. Výhry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1x voucher na služby v hodnotě 1500 Kč
1x voucher na služby v hodnotě 1000 Kč
3x voucher na Bowling - 1 hodina
2x voucher na Bowling - 1 hodina
1x voucher na Bowling - 1 hodina
3x voucher do Aquaparku - 1+1
3x voucher do Aquaparku - 1+1
3x voucher do Aquaparku - 1+1
3x voucher do Aquaparku - 1+1
3x voucher do Aquaparku - 1+1

Výherci budou kontaktováni pořadatelem za účelem vyzvednutí výhry na některý z kontaktů uvedených
účastníkem v kontaktním formuláři. Nepřevezme-li si výherce výhru nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
bude o možnosti jejího vyzvednutí kontaktován provozovatelem, jeho nárok na výhru zaniká.
Výhru lze čerpat v areálu provozovatele na adrese Nitranská 1, Liberec v období od 21. 7. 2019 do
21. 8. 2019, není-li na zadní straně poukázky uvedeno jinak. Službu Bowling je nutné rezervovat
telefonicky na č. 485 249 309, nebo e-mailem zabava@centrumbabylon.cz minimálně 5 dnů předem.
Ostatní výhry lze čerpat pouze po předložení poukázky.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže
nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění ani převést na jinou osobu.
6. Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“)
do databáze provozovatele jakožto správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely
provozovatele, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21
zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že 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 provozovatele obrátit a případně se s podnětem
může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že
provozovatel je oprávněn užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského
zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních
a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho produktů s tím, že mohou být
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže,
a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
7. Všeobecná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této
soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání

účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník
nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných
otázkách je vždy na provozovateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci
provozovatele a všech spolupracujících osob, a osoby jím blízké. V případě, že se výhercem stane osoba,
která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracujících osob nebo osoba jim
blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či
jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel
bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Provozovatel
nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících
s účastí v soutěži a získáním výher.
Realizace spotřebitelské soutěže podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu
s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně spotřebitelské soutěže je
oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže. Tyto pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný
předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže „BOWLING - TOP 10 hráčů“. Úplná pravidla jsou k dispozici
na webové adrese provozovatele www.centrumbabylon.cz. Všichni účastníci soutěže jsou těmito
pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

