PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Pořadatelem soutěže je Pekárna Racek s.r.o., se sídlem gen. Štefánika 185/38, 750 02 Přerov I – Město.
(dále jen „pořadatel“ nebo „Pekárna Racek“).
2. Soutěž probíhá od 13. 1. 2020 do 31. 10. 2020.
3. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo nakoupí v podnikových prodejnách Pekárny Racek (dále jen
„prodejna“) a splní podmínky pro vstup do soutěže dle bodu 4 a 5.
4. Za nákup výrobků Pekárny Racek v minimální hodnotě 10 Kč a libovolného nápoje značky Smarty získá
účastník soutěže v prodejně razítko na sběratelskou kartu. Za 10 razítek obdrží nakupující v prodejně
náramek zdarma. Sběratelské karty jsou k dispozici u pokladny obsluhy prodejny.
5. Karta s 10 razítky a vyplněnými kontaktními údaji soutěžícího se zařadí do soutěže o jednu z věcných
cen, které věnovala společnost DM Life s.r.o., se sídlem Jesenická 513, Psáry - Dolní Jirčany . Takto
vyplněná karta se musí odevzdat v jedné z podnikových prodejen pořadatele nejpozději 31. 10. 2020.
6. Každý soutěžící se může zařadit do soutěže s neomezeným množstvím vyplněných karet.
7. Výherci budou vylosováni dne 11. 11. 2020 v sídle pořadatele za přítomnosti zástupce společnosti DM
Life s.r.o. a ceny budou rozděleny dle bodu 9.
8. Výherci budou následně informováni telefonicky či e-mailem (dle poskytnutého údaje uvedeného na
kartičce) o své výhře a možnosti převzetí ceny na domluvené prodejně po předložení průkazu
totožnosti.
9. Výhry:
1. cena: cyklistický dres
2. – 4. cena: mikina
5. – 7. cena: kšiltovka
8. – 11. cena: tričko
12.–14. cena: plechový hrnek
15. cena: hokejová karta podepsaná Dominikem Haškem
16. cena: foto podepsané Dominikem Haškem
17. cena: sada 6 kusů plechovek Smarty drink
18.–41. cena: 3 kusy plechovek Smarty drink
10. Výhry nelze proplácet v hotovosti, ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Pořadatel si vyhrazuje
právo změnit výhry za jiné podobné hodnoty.
11. Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka ze soutěže v případě podezření, že soutěžící dosáhl výsledků
v soutěži podvodným jednáním nebo nesplnil tato pravidla soutěže.
12. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
uděluje každý soutěžící pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů sdělených soutěžícím
pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo nebo e-mailová adresa do
databáze, a to pro účely vyhodnocení soutěže a zveřejnění výsledků soutěže.
13. Seznam výherců bude zveřejněn do 14 dnů od slosování na facebookovém profilu pořadatele
www.facebook.com/pekarnaracek a na webových stránkách www.pekarnaracek.cz .
14. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly.
15. Pravidla soutěže jsou k dispozici ve všech podnikových prodejnách pořadatele a na webových stránkách
www.pekarnaracek.cz .

V Přerově, dne 10. 1. 2020

