
Pravidlá hry „Eurovíkend pre 2“

(ďalej len „pravidlá“) :

1. Organizátor. Obchodná spoločnosť CEMOD – CZ s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 
Pardubice,  IČO  25629662,  zapísaná  v obchodnom  registri  vedeným  Krajským  súdom 
v Hradci  Králové  v odd. C vl.  13638 (ďalej  len „organizátor“)  usporiada  v období  od 11. 
4.2016 do 10. 6. 2016 (ďalej len „termín“) akciu s názvom „Eurovíkend pre 2“ (ďalej len 
„akcia“).  Organizátor  je  majiteľom  ochrannej  známky  „Blancheporte“  a  zároveň  je 
prevádzkovateľom zásielkového obchodu s názvom „Blancheporte“  (ďalej  len „zásielkový 
obchod“).  Tovar  zo  zásielkového  obchodu  je  možné  objednávať  telefonicky,  faxom, 
prostredníctvom  e-mailu,  prostredníctvom  e-shopu  a  tiež  poštou  na  objednávacom  lístku 
priamo z tlačeného katalógu. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti v 
akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Akcia je spoločná pre 
Českú a Slovenskú republiku. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje 
akciu vo vzťahu k účastníkom na území Českej republiky.

2. Účastníci akcie. Účastníkom akcie sa môže stať svojprávna fyzická osoba staršia ako18 
rokov s bydliskom na území Českej alebo Slovenskej republiky, na ktorú organizátor zašle 
dokumenty  oprávňujúce  k účasti  v akcii,  a  ktorá  sa  do  akcie  prihlási  v súlade  s týmito 
pravidlami.  Dokumentom  oprávňujúcim  zákazníka  k účasti  v akcii  je  objednávací  lístok. 
Z akcie sú vylúčení zamestnanci organizátora, alebo osoby im blízke, ďalej sú vylúčené osoby  
v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k všetkým spoločnostiam, ktoré spolupracujú 
s organizátorom,  ich  rodinní  príslušníci  a  osoby  im  blízke.  Z účasti  v akcii  budú  ďalej 
vylúčení  účastníci,  ktorých  prihláška  do  akcie  bude  neúplná,  nečitateľná,  či  nepresná.  O 
skutočnosti,  či  je  určitá  osoba  oprávnená  k účasti  v akcii  rozhoduje  výlučne  organizátor. 
V prípade účastníkov mladších  ako 18 rokov sú títo povinní mať písomný súhlas zákonného 
zástupcu, ako pre účasť v akcii, tak pre prípadné prevzatie výhry. Súhlas sú v takom prípade 
povinní  kedykoľvek  v priebehu  akcie  alebo  po  jej  ukončení  na  vyzvanie  organizátora 
predložiť.

2.1 Účastník akcie sa môže zúčastniť akcie len raz.

3. Popis akcie. Princípom tejto akcie je v termíne objednať tovar s kódom výhody 703.xxx 
v zásielkovom obchode: Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 Pardubice alebo v e-shope na 
webových  stránkach  http://www.blancheporte.sk/ a  zároveň  spolu  s  objednávkou  poslať 
účastníkom vytvorenú, čo najoriginálnejšiu fotografiu z výletu alebo dovolenky. Výhercom sa 
stane ten účastník, ktorý splní všetky podmienky akcie, a ktorého fotografia bude vybraná ako 
najoriginálnejšia  v poradí  na  prvom až  treťom  mieste.  V prípade,  že  nedôjde  k prevzatiu 
tovaru,  alebo  účastník  akcie  následne  tovar  vráti,  alebo  od  zmluvy  odstúpi,  alebo  iným 
spôsobom objednávku zruší, bude tento účastník akcie z akcie vyradený.

4. Ceny. Do tejto akcie boli vložené nasledujúce ceny:

http://www.blancheporte.sk/


1.  miesto:  1  poukaz  na  víkendový  zájazd  v Európe  podľa  vlastného  výberu  pre  2  osoby 
v hodnote 1.500 €, od spoločnosti ČEDOK. Výherca je povinný poukaz na víkendový zájazd 
uplatniť do doby, ktorá je na poukaze špecifikovaná. Ak si výherca vyberie víkendový zájazd 
v nižšej hodnote ako je  hodnota poukazu, zvyšné peniaze nebudú preplatené. Na poukazy sa 
peniaze nevracajú.

2. miesto: nákupná poukážka v hodnote 100 € na nákup v e-shope na webových stránkach 
http://www.blancheporte.sk/ alebo v zásielkovom obchode: Blancheporte, Dělnická 390, 532 
36 Pardubice, s platnosťou do 28. 2. 2017.

3. miesto: nákupná poukážka v hodnote 100 € na nákup v e-shope na webových stránkach 
http://www.blancheporte.sk/ alebo v zásielkovom obchode: Blancheporte, Dělnická 390, 532 
36 Pardubice, s platnosťou do 28. 2. 2017.

4.1  Najoriginálnejšia  fotografia  bude  vybraná  štvorčlennou  porotou  zloženou  zo 
zamestnancov  organizátora.  Hlavným  kritériom  pri  posudzovaní  porotou  bude  miera 
originality.  Organizátor  akcie  si  vyhradzuje  právo  konečného  posúdenia  odoslaných 
fotografií. Do akcie nebudú zaradené fotografie, ktoré nebudú či už okrajovo, alebo čiastočne 
spĺňať  stanovené  podmienky  akcie  alebo  fotografie,  ktoré  odoslali  osoby  nespĺňajúce 
podmienky účasti v akcii.  Z akcie budú vyradené všetky fotografie, ktoré budú akokoľvek 
v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami slušného správania alebo v rozpore so zákonom.

5. Podmienkou pre účasť v akcii a získania ceny je skutočnosť, že sa účastník akcie platne do 
akcie prihlási. Účastník akcie sa do akcie  môže prihlásiť týmito spôsobmi:

ak si účastník akcie objedná tovar zo zásielkového obchodu:

a) poštou - je potreba poslať objednávku spolu s  fotografiou z výletu alebo dovolenky na 
nasledujúcu adresu zásielkového obchodu: Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. 
Fotografia musí byť na zadnej strane označená celým menom a zákazníckym číslom.

b) telefonicky alebo elektronickou poštou - je potreba sa prihlásiť do akcie tak, že účastník 
akcie  povie  operátorovi  kód  výhody  703.xxx,  resp.  uvedie  kód  výhody  703.xxx  v 
elektronickej objednávke, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v akcii. Fotografiu pošle na 
email:  eurovikend@blancheporte.sk.   Do  emailu  potom  musí  uviesť  svoje  celé  meno  a 
zákaznícke číslo.

c) faxom - je potreba poslať objednávku spolu s fotografiou z výletu alebo dovolenky.

d) cez internetové stránky  www.blancheporte.sk -   do akcie sa zaregistruje  zadaním kódu 
výhody  703.xxx  pri  objednávke  zvoleného  tovaru  a  poslaním  fotografie  z výletu  alebo 
dovolenky na email: eurovikend@blancheporte.sk. Do emailu potom musí uviesť svoje celé 
meno a zákaznícke číslo.

5.1 Fotografia. Na fotografii musí byť vyobrazený účastník akcie na výlete alebo dovolenke. 
Účelom fotografie je vytvorenie, čo najoriginálnejšej fotografie. Poslaním fotografie účastník 
akcie  súhlasí  s  použitím diela  v  rozsahu licencie  stanovenej  týmito  pravidlami  akcie  a  s 
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uverejnením fotografie na webe, sociálnych sieťach v súlade s týmito pravidlami. Poslaním 
fotografie účastník akcie prehlasuje, že disponuje všetkými súhlasmi požadovanými týmito 
pravidlami a na vyžiadanie  ich obratom organizátorovi akcie písomne preukáže.

5.2 Pokiaľ je na fotografii zobrazené (zachytené) dieťa mladšie ako 18 rokov (vek dieťaťa sa 
vzťahuje ku dňu ukončenia akcie), musí disponovať súhlasom zákonných zástupcov, ktorí 
udelili  súhlas so zverejnením fotografie  dieťaťa v rozsahu stanovenom týmito pravidlami. 
Účastník vložením fotografie do akcie potvrdzuje, že plne disponuje súhlasmi oboch rodičov 
alebo  zákonných  zástupcov  a  prípadne  aj  iných  zachytených  osôb  s  vytvorením  a  so 
zverejnením  fotografie  v  rozsahu  stanovenom  týmito  pravidlami.  Účastník  sa  zaväzuje 
kedykoľvek  organizátorovi  preukázať  písomným  súhlasom  oboch  rodičov/zákonných 
zástupcov alebo  prípadne aj  iných osôb,  použitím a  so zverejnením fotografie  v  rozsahu 
stanovenom týmito pravidlami. V prípade, že sa toto prehlásenie ukáže ako nepravdivé alebo 
udelené súhlasy budú odvolané, bude súťažná fotografia z akcie odstránená a účastník akcie 
bude bez náhrad z akcie vyradený. Za akékoľvek porušenie týchto práv nesie v plnom rozsahu 
zodpovednosť účastník.

5.3 Do akcie nebudú zaradené najmä fotografie dosiahnuté (získané, urobené, ..) na základe 
konania  proti  pravidlám  akcie,  či  súťažné  fotografie  obsahujúce  dieťa,  ktorého  zákonní 
zástupcovia nedali príslušné súhlasy. Do akcie nebudú tiež zaradené fotografie, ktoré budú 
akýmkoľvek spôsobom porušovať obecne záväzné právne predpisy,  morálku, dobré mravy 
alebo budú inak v  rozpore  s  právnym rámcom a  dobrými  mravmi.  Posúdenie  súťažných 
fotografií  náleží  organizátorovi  a  je  konečné bez  možnosti  prieskumu súdom alebo iným 
orgánom.  Fotografie  nespĺňajúce  tieto  podmienky  budú  prípadne,  pokiaľ  boli  do  akcie 
zaradené, z akcie vylúčené bez uvedenia dôvodu a akejkoľvek náhrady.

5.4  Výherca  a  prípadne  zákonní  zástupcovia  sú  pre  uplatnenie  výhry  povinní  v prípade 
potreby s organizátorom akcie podpísať na vyzvanie licenčnú zmluvu, v nej písomne potvrdí 
súhlas s vytvorením a použitím fotografie  v reklamných kampaniach organizátora vrátane 
umiestnenia fotografie na mediálnych nosičoch resp. s vytvorením a použitím fotografií pre 
účely tejto akcie v minimálnom rozsahu stanovenom týmito pravidlami. 

6. Výhercom bude ich cena predaná osobne v deň a na mieste, ktoré výhercovi organizátor 
písomne oznámi, poprípade bude cena výhercom poslaná na adresu výhercu. Odovzdanie cien 
sa uskutoční najneskôr v termíne do 15. 8. 2016. 

6.1  Časová platnosť výherného poukazu nie  je  meniteľná  ani  v prípade,  že výherca  tento 
nevyužije. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a ujmy účastníka 
akcie pri realizácii výhry.  Žiadny zo subjektov podieľajúcich sa na akcii nepreberá akúkoľvek 
zodpovednosť za škodu, či už na zdraví alebo majetku, spôsobenú výhercom alebo druhým 
účastníkom  zájazdu,  alebo  za  akúkoľvek  škodu,  alebo  ujmu,  ktorú  výherca  alebo  jeho 
sprievod utrpí behom zájazdu. Výherca sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky účasti pri 
pobyte a pokyny organizátora zájazdu a personálu hotela. Súčasne výherca berie na vedomie, 
že  v  prípade  nedodržania  pokynov  môže  byť  zo  zájazdu  alebo  prepravy  bez  ďalšieho 
vylúčený. Výherca tiež zodpovedá za svoj zdravotný stav a stav osoby, ktorá ho sprevádza, a 
berie na seba všetku zodpovednosť spojenú s cestou do zahraničia. Pokiaľ bude sprievodcom 



výhercu, alebo sprievodom osoby, ktorá výhercovi výhru darovala, osoba mladšia 18 rokov s 
miestom  trvalého  pobytu  a  doručovacou  adresou  na  území  Českej  republiky,  zodpovedá 
výherca (popr. obdarovaná osoba) za chovanie tejto osoby po celú dobu ubytovania.

6.2 Údaje o výhercoch poskytne organizátor na základe písomnej žiadosti odo dňa 1. 8. 2016. 
Organizátor si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa ceny a výhercu 
telefonicky alebo osobne. 

7. Prihlásením sa do akcie niektorým zo spôsobov uvedených v bode 5 pravidiel  účastník 
akcie potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na ostatných hracích 
dokumentoch, a vyjadruje s nimi svoj súhlas. 

8.  Prihlásením sa do akcie výherca udeľuje v súlade s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., 
občiansky zákonník, súhlas s tým, aby usporiadateľ vytváral obrazové a zvukové záznamy 
jeho osoby a takto vytvorené obrazové a zvukové záznamy, vrátane jeho mena a priezviska, 
používal v médiách (vrátane elektronických), propagačných a reklamných materiáloch, a to 
po dobu 5 rokov od ukončenia tejto akcie a to bezplatne.

8.1 Organizátor akcie nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v akcii alebo v 
súvislosti  s  využívaním  výhier.  Organizátor  nie  je  zodpovedný  za  prípadné  technické 
problémy  pri  použití  elektronických  prostriedkov.  Skrátené  znenie  pravidiel  na  iných 
dokumentoch je nutné vysvetľovať v súlade s týmito úplnými pravidlami akcie.

8.2  Organizátor  akcie  neručí  za  stratu,  nedoručenie,  omeškanie  alebo  poškodenie  výhry 
poslanej  prípadne  prostredníctvom  pošty  alebo  iným  spôsobom.  V prípade  straty, 
nedoručenia, omeškania alebo poškodenia výhry v akcii zaháji na písomnú žiadosť výhercu 
organizátor reklamačné konanie so zasielateľom. 

8.3 Účasť na akcii  ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť 
v peniazoch,  ani  nie  je  možné  požadovať  odplatu  za  poskytnutie  licenčných  práv,  podľa 
týchto pravidiel.

8.4 Účastník nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru 
reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Účasť na 
akcii ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

8.5 Výhry, ktoré nebolo možné v rámci akcie rozdeliť alebo prideliť konkrétnemu výhercovi, 
prepadajú  v  prospech  organizátora  akcie,  k ďalším  marketingovým  alebo  charitatívnym 
účelom.

8.6 V prípade  pochybností  o  dodržaní  pravidiel  akcie,  leží  povinnosť preukázať  rozhodné 
skutočnosti na účastníkovi akcie. 

8.7 Organizátor akcie si vyhradzuje právo ponechať si bez náhrady doručené diela alebo je 
bez  náhrady  podľa  vlastného  uváženia  zlikvidovať.  Vzhľadom  k  voľnému  prístupu 
k poslaným súťažným príspevkom na internete nezodpovedá zadávateľ alebo organizátor za 
ich prípadné stiahnutie a použitie tretími osobami.



8.8 Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá akcie 
alebo  akciu  úplne  zrušiť  bez  udania  dôvodu  a  stanovenia  náhrady.  Organizátor  akcie  si 
vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a 
bez oznámenia dôvodov.

8.9 Tieto pravidlá sú zverejňované na www.blancheporte.sk. V prípade, že dôjde ku zmenám 
v podmienkach a pravidlách akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené 
na  webových  stránkach  www.blancheporte.sk.  Účinnosť  tejto  zmeny  nastáva  okamžikom 
zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

V Pardubiciach dňa 11. 4. 2016


