
 

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, 

Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO VÝVOJE 
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE 

V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM 
COVID 

VÁM BOHUŽEL MUSÍME OZNÁMIT, 

ŽE  SOUTĚŽ VČETNĚ 
AUTOGRAMIÁDY JE 

. ZRUŠENA

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

PŘIPRAVUJEME NÁHRADNÍ TERMÍN. 

 



 

 

Podrobná pravidla soutěže 
 
Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných pravidel „Soutěže o poukázky obchodního 
centra LASO“. 

 1. Organizátor a pořadatel akce: Spectrum stores, a.s., Masarykovo náměstí 3090/15, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 2. Akce probíhá v prostorách obchodního centra, a to v termínu od 29. 9. 2020 do 01. 10. 2020. 

 o Účastníkem akce se rozumí zákazník obchodního centra, který v době od 29. 9. 2020 
od 08:00 hodin do 01. 10. 2020 do 17:00 hodin zakoupí v určených provozovnách OC 
LASO (mimo prodejnu BILLA) zboží nebo služby v minimální hodnotě 100 Kč. Účtenku 
za takovýto nákup odevzdá hostesce v den a době konání autogramiády, tj. 1. 10. 
2020 od 16:00 do 17:30. Hosteska se bude nacházet u informačního stolečku v 1. 
patře před prodejnou knih KOSMAS. Účtenku označí razítkem, aby mohla být použita 
pouze jednou, a zákazníkovi vydá část slosovacího lístku, druhou část slosovacího 
lístku vhodí do losovacího boxu, ze kterého 01. 10. 2020 po ukončení autogramiády, 
cca v 17:30 v knihkupectví KOSMAS v 1. patře OC LASO vylosujeme jednotlivé 
výherce poukázek OC LASO v celkové hodnotě 10.000 Kč.  

 o Soutěžící musí být v době losování fyzicky přítomen. Pokud se tak nestane, jeho 
slosovací lístek propadá a losuje se další výherce. 

 o Vylosovaným výhercům budou poukázky v příslušné výši ihned předány na místě. 
Předání poukázek bude možné pouze na základě předložení první části výherního 
slosovacího lístku a platného průkazu totožnosti 

 o Bez předložení průkazu totožnosti ztrácí účastník nárok na výhru. 

 o Určenými provozovnami, se v rámci akce rozumí všechny provozovny obchodního 
centra mimo prodejnu BILLA a gastro provozovny. 

 3. Zákazník obdrží soutěžní účtenku za každý nákup v určených provozovnách, jehož hodnota 
dosáhne minimální částky 100 Kč. Za jeden konkrétní nákup, byť bude jeho hodnota 
násobně vyšší, dostane zákazník vždy pouze jednu účtenku. 

 o V rámci akce se soutěží o dárkové poukázky určené k nákupům v provozovnách 
obchodního centra s výjimkou provozoven: BILLA a gastro provozovny. 

 o Poukázka musí být uplatněna vždy v celé své hodnotě. Pokud je cena nákupu nižší, 
než je nominální hodnota poukázky, zákazník nemá nárok na doplacení rozdílu v 
hotovosti. 

 o Platnost poukázek je 6 měsíců od data převzetí poukázky. 

 o Podrobná pravidla pro uplatnění poukázek jsou uvedena na zadní straně poukázky. 

 4. Dárkové poukázky určené pro akci jsou v celkové hodnotě 10.000 Kč. Nominální hodnota 
jedné poukázky je buďto 200 nebo 500 Kč. 

  



 

 

Rozpis výher: 

 o 1x poukázky v celkové hodnotě 5.000,- Kč,  
 o 1x poukázky v celkové hodnotě 2.500,- Kč,  
 o 1x poukázky v celkové hodnotě 1.000,- Kč,  
 o 1x poukázka v hodnotě 500,- Kč,   
 o 5x poukázka v hodnotě 200,- Kč 

 
 5. Výherci soutěže budou určeni na základě losování, které proběhne 01. 10. 2020 v 17:30 

v knihkupectví KOSMAS v 1. patře OC LASO.  

 6. Každý účastník se může do akce zapojit opakovaně, pokaždé však s novým platným 
slosovacím lístkem získaným za další nákup v minimální hodnotě 100 Kč v určených 
provozovnách. 

 7. Účastníkem akce se může stát osoba starší 18 let, s trvalým pobytem na území České 
republiky. 

 8. Zapojením se do soutěže souhlasí její účastníci se zpracováním svých osobních údajů podle 
nařízení GDPR. Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu potřebných 
údajů, tj. jméno, příjmení a telefon nebo e-mail (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje jsou 
zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen účastníkem soutěže vhozením soutěžní 
karty do soutěžního boxu; souhlas je udělen pro zpracovávání osobních údajů za účelem 
organizace soutěže a jejího vyhodnocení. Osobní údaje mohou být zpracovány i bez 
souhlasu, a to z důvodu plnění právních povinností pořadatele a/nebo z důvodu ochrany 
oprávněných zájmů pořadatele (zejména uchování totožnosti výherců). 

 9. Každý účastník soutěže, který poskytl pořadateli své osobní údaje, má právo: 

 o požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz 
a/nebo omezení jejich zpracování; 

 o na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné; 

 o kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby 
osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud 
neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování; 

 o vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou 
zpracovávány na základě uděleného souhlasu. 

 10. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, včetně jejich 
rodinných příslušníků, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších společností 
podílejících se na přípravě a organizaci soutěže a dále nájemci OC LASO a jejich 
zaměstnanci. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru. 

 11. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podrobná pravidla soutěže, včetně délky jejího trvání, či 
soutěž odvolat nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník 
soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoli nákladů. Vymáhání výher soudní 
cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při 
organizaci a průběhu soutěže. V případě rozporu s podrobnými pravidly soutěže nebo jejich 
částmi uvedenými na propagačních materiálech k soutěži platí znění těchto podrobných 
pravidel soutěže. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 


