
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
TAJOVSKÝ reality s.r.o. se sídlem v Boskovicích na ulici Kpt. Jaroše 157/5, IČ: 28283503
a NWD Group a.s. se sídlem v Brně-Štýřicích na ulici Pražákova 1008/69, IČ: 05323134
(dále jen jako „Pořadatel“) pořádá dne 3. 7. 2021 na území areálu Červené zahrady v
Boskovicích v rámci Boskovice food festivalu (dále jen jako “Akce”) spotřebitelskou soutěž
„Vyhrajte víkend v luxusní vile s wellness“ (dále jen jako „Soutěž“).

II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE
Pořadatel pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „Vyhrajte víkend v luxusní vile s
wellness“ v termínu 3. 7. 2021 od 10:00 do 16:25 včetně (dále jen „Doba konání
soutěže“).

III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním a vložením soutěžních lístků do soutěžní urny umístěné v areálu konání akce na
soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný
souhlas se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení,
telefonní číslo a e-mailová adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a marketingové účely
Pořadatele, nebude-li tento souhlas písemně odvolán. Pokud Soutěžící již nadále
nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to
prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@tajovskyreality.cz
nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti TAJOVSKÝ reality s.r.o.
Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější
informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěž probíhá výhradně na území areálu akce Boskovice food festival v Boskovicích v
areálu Červené zahrady (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím soutěžních lístků,
a to v souladu s níže uvedenými pravidly. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba -
spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) starší 18 let, která je plně způsobilá
k právnímu jednání. Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Akce kompletně
vyplní soutěžní lístek, jenž dostane od osob pověřených Pořadatelem a tento lístek vhodí do
soutěžní urny označené logem Pořadatele. Spotřebitel je povinen vyplnit všechna políčka
soutěžního lístku (Jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu).

V. VÝHRA A URČENÍ VÝHERCE

VÝHRA
Výhrou v Soutěži je jednodenní pobyt ve vile s wellness v Drnovicích u Lysic, která je v
majetku Pořadatele. Výhru bude možné využít po dokončení rekonstrukce nemovitosti, a to
dle domluvy Výherce a Pořadatele, nejdříve však v měsíci září 2021. Výhra je určena pro
výherce a osoby s ním žijící v jedné domácnosti, nebude-li po vzájemné dohodě sjednáno
jinak, nejvíce však pro 6 osob, dále jen „Výhra“ nebo „Výhra v soutěži“. Současně je Výherce
povinen předložit Pořadateli doklad o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
na majetku 3. osoby či v případě, že tuto nemá zřízenu, je povinen poskytnout součinnost ke



zřízení pojistky odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě pro případ, kdy by došlo k
poškození majetku Pořadatele na vile v rámci čerpání Výhry. Bližší informace a podmínky
budou dohodnuty po určení výherce této soutěže a v dostatečném předstihu min. 14 dní
před sjednaným termínem jednodenního pobytu na vile.

URČENÍ VÝHERCŮ
Výhercem v Soutěži se stane jeden náhodně vylosovaný soutěžící určený losováním
provedeným zástupcem Pořadatele v den konání akce v 16:30 hodin. Výhercem v Soutěži
se tak stane jeden Soutěžící, který splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a
zároveň bude v souladu s výše uvedeným vylosován Pořadatelem Soutěže. Výherce může
být požádán Pořadatelem k ověření své totožnosti a na výzvu Pořadatele musí doložit svoji
totožnost, jinak ztrácí nárok na Výhru v soutěži. Výherce bude Pořadatelem v den konání
Akce prostřednictvím moderátora Akce vyzván k převzetí ceny. V případě, že Výherce
nebude přítomen, Pořadatel jej kontaktuje pomocí telefonního čísla uvedeném na soutěžním
lístku. V případě, že se nepodaří Pořadateli Výherce zkontaktovat na uvedeném telefonním
čísle, Pořadatel kontaktuje Výherce pomocí e-mailové adresy uvedené na soutěžním lístku a
v případě, že Výherce na e-mailovou výzvu do 5 dní od jejího zaslání neodpoví, ztrácí
uplynutím této lhůty nárok na výhru a Pořadatel vylosuje nového výherce a bude postupovat
obdobně jako je popsáno výše. Následná komunikace se Soutěžícím probíhá formou
telefonické domluvy nebo e-mailu na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, kterou vyplnil
na soutěžní lístek, kdy se Výherce setká s Pořadateli na místě sjednaném a uzavřou
společně Smlouvu o ubytování, kdy náklady na ubytování bude hradit Pořadatel.

VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vložením soutěžního lístku do soutěžní urny dává Soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný
souhlas Pořadateli se záznamem textového obsahu, psaného na soutěžní lístek, se
zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže; s případným zveřejněním jeho
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení; s bezplatným pořízením obrazových, zvukových
a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů
zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s
bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu
ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech Pořadatele a to
neomezeně (územně, časově, množstevně); se zpracováním osobních údajů v rozsahu
uvedeném níže. Vložením soutěžních lístku do soutěžní urny soutěžící uděluje Pořadateli
Souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož plné znění nalezne na
https://tajovskyreality.cz/sluzby/dokumenty-kancelare.

VII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Vícenásobná účast není možná. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru
výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výhry, a to
zejména v případě, že Výhra, respektive její splnění se stane nemožným (např. z důvodu
zániku nemovité věci, jenž je předmětem výhry). Výhra není právně vymahatelná.
Nepřevzatá Výhra propadá Pořadateli. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby,
fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému) Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či
osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká,
Výhra se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a



trvalým pobytem v České republice. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž
zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po
celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.tajovskyreality.cz, kde jsou také
k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro
účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv
otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze
Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady škody, která
by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze
sdělit kontaktní osobě Pořadatele v průběhu konání Akce nebo Pořadateli zaslat písemně na
poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 10 pracovních dnů ukončení Soutěže.
Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je
konečné. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by
vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého
ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry. Úplné
znění pravidel je k dispozici na https://tajovskyreality.cz/sluzby/dokumenty-kancelare. Dotazy
k Soutěži je možné směřovat na kontaktní osobu Pořadatele v den konání akce.

V Boskovicích dne 1. 7. 2021

https://tajovskyreality.cz/sluzby/dokumenty-kancelare

