
 

Obecná pravidla soutěže „Vyhrajte s Grohe“ 
 

I. Obecná ustanovení 
1. Společnost Ptáček - velkoobchod, a.s., se sídlem U Velké ceny 4, 623 00 Brno, zapsána v 

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4169 (dále jen 
„Pořadatel“), vyhlašuje soutěž s názvem „Vyhrajte s Grohe“ (dále jen „Soutěž“).  

2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na https://www.koupelny-
ptacek.cz/blog/soutezime-s-grohe. 

3. Soutěž probíhá na území České republiky od 15. 6. 2020 do 12. 7. 2020 (dále jen „Doba trvání 
Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže. 

 
II. Podmínky pro účast v soutěži  

1. Soutěže se může účastnit osoba, která splní následující podmínky 
a. je starší 15 let, přičemž osoba mladší 18 let, je povinna si pro účast v Soutěži zajistit 

souhlas svého zákonného zástupce. Pokud taková osoba, v případě výhry, nebude 
schopna souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v 
Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele; 

b. sjedná si schůzku do koupelnového studia Pořadatele prostřednictvím formuláře na 
webu https://www.koupelny-ptacek.cz/sjednejte-si-schuzku, přičemž v poznámce 
formuláře musí uvést následující text: „Soutěž s Grohe“; 

c. vyplní registrační formulář do Soutěže v koupelnovém studiu Pořadatele a vyplněný 
formulář vhodí do označeného boxu v koupelnovém studiu Pořadatele 

(dále jen „Soutěžící“) 
2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České nebo Slovenské republiky, 

nemají v České nebo Slovenské republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby 
těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži. 

3. Každý Soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou. Soutěžící je povinen uvést stejnou 
emailovou adresu jak ve formuláři pro sjednání schůzky, tak v registračním formuláři, aby bylo 
možné Soutěžícího identifikovat.  

 
III. Losování výherců 

1. Pořadatel losováním vybere 31 vítězů, kterým zašle výhru. Losování vítěze je náhodné, 
neveřejné a technické provedení losování si Pořadatel volí sám. První vylosovaný obdrží hlavní 
výhru, kterou je sprchový systém Grohe EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO sprchový 
systém s termostatem na zeď, druhý až jedenáctý vylosovaný obdrží ruční sprchu POWER&SOUL 
130 ruční sprcha 4+ proudy a plastovou láhev GROHE BLUE Cestovní Lahev a dvanáctý až třicátý 
první vylosovaný obdrží termo láhev GROHE BLUE thermo láhev na pití a plastovou láhev GROHE 
BLUE cestovní lahev.  

2. Losování proběhne nejpozději do 14 pracovních dnů po skončení Soutěže. Výsledky Soutěže 
budou uveřejněny na internetové stránce https://www.koupelny-ptacek.cz/blog/soutezime-s-
grohe. 

3. Vítězové budou vyrozuměni po skončení soutěže na emailovou adresu, kterou uvedli 
v registračním formuláři. Pořadatel vítěze zároveň požádá o specifikaci adresy pro zaslání výhry.  

4. Pokud žádný ze Soutěžících nepředá Pořadateli vyplněný registrační formulář, nebo se Soutěže 
nezúčastní dostatečný počet Soutěžících, Výhra propadá Pořadateli. 
 

IV. Předání výher 
1. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím emailu na emailovou adresu zadanou 

v registračním formuláři do 14 pracovních dnů od okamžiku ukončení Soutěže. V případě, že 
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nebude Soutěžící na výzvu po dobu 2 pracovních dní reagovat, propadá Výhra ve prospěch 
Pořadatele. 

2. Výhra bude zaslána Výherci jako balík do vlastních rukou prostřednictvím přepravce zajišťujícím 
doručovací služby, kterého určí Pořadatel, nebo jako obyčejná zásilka pomocí kurýrní služby, 
kterou určí Pořadatel, nebo bude předána pracovníkem Pořadatele, či jím pověřenou osobou, 
přičemž o předání výhry proběhne zápis na předávací protokol či dodací list. Doručení proběhne 
v termínu na základě předchozí dohody mezi Pořadatelem a Soutěžícím. 

3. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží. 
4. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za 

ztrátu, poškození, zničení Výhry samotné z důvodů, které nespočívají na straně Pořadatele. 
 

V. Osobní údaje 
1. Vyplněním registračního formuláře uděluje Soutěžící také souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů pro účely účasti v Soutěži. Pořadatel jako správce osobních údajů zpracovává 
osobní údaje Soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, doručovací adresa (tu 
pouze v případě Vítězů Soutěže). Účelem zpracování osobních údajů je organizace Soutěže 
Pořadatele (zejména se jedná o identifikaci Soutěžících, vyhlášení Výherců, komunikace 
s Výherci, odeslání Výher Výhercům, ochrana práv a oprávněných zájmů Pořadatele). Soutěžící 
souhlasí s použitím jeho osobních údajů na marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků 
a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i 
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 
480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.  

2. Osobní údaje Soutěžících budou vymazány po úplném ukončení Soutěže. 
3. Soutěžící může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V takovém případě 

dojde k okamžitému vymazání osobních údajů Soutěžícího. Další účast Soutěžícího, v případě 
výmazu jeho osobních údajů, nebude možná.  

4. Soutěžící zároveň dává vyplněním registračního formuláře souhlas k případnému pořízení a 
šíření obrazového nebo zvukového záznamu při předání výhry, který bude Pořadatelem použitý 
pro reklamní a marketingové účely Pořadatele. 

5. Bližší podmínky zpracování osobních údajů včetně specifikace jednotlivých práv a povinností 
Soutěžících jako subjektů údajů jsou uvedeny na internetové stránce https://www.koupelny-
ptacek.cz/zpracovani-osobnich-udaju, v tištěné podobě jsou dostupné v koupelnovém studiu 
Pořadatele.  

 
VI. Závěrečná ustanovení 

1. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého emailového účtu. 
Nebude-li Soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí Výhry, jeho nárok na Výhru 
zaniká a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele. 

2. Za správnost údajů uvedených v registračním formuláři odpovídá Soutěžící.  
3. Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na Výhru. Výhru nemůže Soutěžící vymáhat soudní 

cestou. Pořadatel neodpovídá za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a 
využíváním Výhry.  

4. Výherce nemá povinnost výhru převzít. Výherce není oprávněn převést nárok na výhru na třetí 
osobu.  

5. Vhozením vyplněného registračního formuláře do označeného boxu v koupelnovém studiu 
Pořadatele vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se dodržovat je.  

6. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo 
odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na 
stránkách www.koupelny-ptacek.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na 
náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit 
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dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. 
Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit 
správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž 
pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, 
upravit nebo pozastavit tuto Soutěž. 

7. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se 
Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z 
těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, 
ani za tiskové chyby. 

8. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé 
v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně 
případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném 
zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není 
rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit 
v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem. 

9. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v 
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva 
vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže 
či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý. 

10. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit nebo narušit legitimní chod Soutěže 
může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení 
Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody. 

11. Tato pravidla se řídí platným právním řádem České republiky a jsou k dispozici na webové 
stránce Pořadatele https://www.koupelny-ptacek.cz/blog/soutezime-s-grohe a zároveň jsou 
uložena v písemné podobě v koupelnových studiích Pořadatele. 
 
 

 
V Brně dne 9. 6. 2020 
 
 

Ptáček - velkoobchod, a.s. 
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