Úplná pravidla spotřebitelské soutěže
„COOP pomocníci pro dům a zahradu“
1. Spotřebitelskou soutěž „COOP pomocníci pro dům a zahradu“ pořádá COOP MORAVA, s.r.o.,
IČO 48911011, se sídlem Sukova 553/ 2, Brno, PSČ 659 40, spisová značka C 11544 vedená u
Krajského soudu v Brně (dále jen "pořadatel"), v termínu od 14. 3. 2018 do 13. 4. 2018 včetně
nebo do vydání všech losů.
2. Realizátorem spotřebitelské soutěže je Marketingová společnost S.E.N., spol. s r.o., IČO
25099434, se sídlem Květnového vítězství 1119/29, Praha 4, PSČ 14900, spisová značka C
49580 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "realizátor").
3. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která si v období od 14. 3. 2018 do
13. 4. 2018 nakoupí v minimální hodnotě 250,- Kč ve vybraných prodejnách společníků
COOP MORAVA, s.r.o. uvedených v odst. 19 těchto pravidel. Tato osoba automaticky získává
od zaměstnance na pokladně stírací los při uskutečnění nákupu min. ve výši 250,- Kč. Po
setření stíracího pole uvidí soutěžící oznámení o náhodné výhře, nebo může tento los
uplatnit ve slosování o hlavní výhry.
4. Do soutěže je vloženo 6 010 výher.
a) Hlavní výhry určené slosováním stíracích losů s vyplněným jménem, příjmením a
telefonem:
Zahradní traktůrek Husqvarna 10ks
b) Náhodné výhry uvedené přímo na stíracích losech pod stíracím polem:
Lopatka Fiskars SolidTM 3000 ks
Nůžky Fiskars SolidTM P321000 ks
Hrábě Fiskars SolidTM vel. M 750 ks
Rýč Fiskars SolidTM 750 ks
Sekera Fiskars (S) X11 500 ks
5. Výherní los – pokud soutěžící vyhrává, tj. po setření stíracího pole na stíracím losu najde
některou z náhodných výher, pak na svém výherním stíracím losu nejprve vyplní své údaje
(jméno, příjmení a telefon) a následně bude o své výhře informovat zaměstnance prodejny,
kde nákup provedl. Los je možné takto uplatnit nejpozději do 16. 4. 2018. Výherní los není
možné zasílat do slosování o traktůrky Husqvarna. Bez uvedení výše uvedených údajů
soutěžícího nemůže být vydána případná výhra ani být los v budoucnosti slosován o hlavní
výhry.
6. Nevýherní los – pokud soutěžící nevyhrává, tj. po setření stíracího pole na stíracím losu zjistí,
že jeho stírací los nevyhrál kteroukoliv z náhodných výher, má ještě možnost zúčastnit se
losovací části soutěže o hlavní výhry: traktůrky Husqvarna, nebo zbývající výhry, které
nebyly setřeny na výherních losech. Na svém stíracím losu nejprve vyplní své údaje (jméno,
příjmení a telefon) a následně odevzdá vyplněný stírací los na prodejně. Los je možné takto
odevzdat nejpozději do 30. 4. 2018. Výherce hlavní výhry bude určen losováním viz odst. 10.

7. Předání výher – výhry budou předávány na prodejnách COOP nebo na jiném místě, které
sdělí pořadatel soutěže výherci. Výherce bude o této skutečnosti informován na telefonním
čísle uvedeném na svém stíracím losu. Výhry mohou být předány slavnostně s pořízeným
audio a video záznamem, který může být dále publikován v médiích. Nepřevzaté či zbylé
výhry po ukončení soutěže propadají ve prospěch pořadatele.
8. Bude-li výhra k dispozici na prodejně, vydá ji zaměstnanec prodejny výherci ihned, a to po
převzetí výherního stíracího losu s vyplněnými údaji výherce.
9. Nebude-li výhra k dispozici na prodejně, pak bude postupováno takto:
- zaměstnanec prodejny zajistí údaje výherce pro kontaktování, (ofotí, zkopíruje, opíše)
výherní stírací los s vyplněnými údaji výherce, vrátí mu jej a výherce si los uschová pro
vydání výhry
- zaměstnanec prodejny bude informovat prostřednictvím společníka pořadatele soutěže o
výherci a výhře na dané prodejně
- pořadatel prostřednictvím společníka zajistí nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení
výhry na přísl. prodejně předání výhry, pořadatel prostřednictvím společníka bude
informovat výherce na telefonním čísle uvedeném na svém stíracím losu o termínu, místě
a způsobu předání výhry (předání na prodejně či slavnostní předání na jiném místě)
- výhra bude soutěžícímu předána po převzetí stíracího losu s vyplněnými údaji výherce.
10. Losování výherců hlavních výher a výherců případných zbývajících výher, které nebudou
setřeny na losech: Stírací losy ze všech vybraných prodejen společníků COOP MORAVA, s.r.o.
uvedených v odst. 19 budou slosovány, a to nejpozději do 60 dní od ukončení soutěže .
Výherce bude o své výhře a o termínu, místě a způsobu předání této výhry informován na
telefonním čísle uvedeném na svém stíracím losu. Výhra musí být výherci předána a
výhercem převzata nejpozději do 30 dní od data losování. Vylosováno bude i dalších 10
náhradníků hlavních výher – traktůrků Husqvarna. Losování bude probíhat v následujícím
pořadí (pokud výhry nebudou setřeny na stíracích losech): Hlavní výhry traktůrky Husqvarna,
sekery, rýče, hrábě, nůžky, lopatky a 10 náhradníků traktůrků Husqvarna
11. V případě, že nebude možné výherce hlavní výhry zkontaktovat (2 telefonáty nebo 2 SMSzprávy na udané telefonní číslo) a zaslané SMS-zprávy zůstanou bez odezvy do 3 dnů po
posledním kontaktu, pak výherce ztrácí na výhru nárok a bude kontaktován stejným
způsobem náhradník, pokud by nebylo možné kontaktovat ani jeho, propadá výhra ve
prospěch pořadatele.

12. Pořadatel ani realizátor nenesou odpovědnost za vady vzniklé na výhrách v průběhu přepravy
a předávání.
13. Soutěžící svojí účastí dle pravidel této soutěže
a) uděluje pořadateli a realizátorovi soutěže, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v
platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci
soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefon za účelem
vyhodnocení soutěže a pro následné marketingové účely, a to po dobu 10 let od ukončení
této soutěže. Stejně tak uděluje souhlas s uveřejněním svého jména, iniciály příjmení a
neúplné adresy bydliště (obce) v propagačních materiálech zadavatele, na webových
stránkách a ve sdělovacích prostředcích v rámci této soutěže. Poskytnutí osobních údajů
je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese pořadatele

soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož
i další práva stanovená v§ 11,12 a 21 zákona č.101/2000 Sb. Odvoláním souhlasu, je-li
odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a
ztrácí nárok na výhru;
b) uděluje pořadateli a realizátorovi soutěže souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve
smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., a to po dobu 10 let po ukončení této soutěže.
Soutěžící si je vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické
pošty za účelem přímého marketingu může kdykoli písemně odvolat na adrese pořadatele
soutěže;
c) uděluje v případě výhry pořadateli a realizátorovi soutěže souhlas s použitím své
fotografie, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho
osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem nebo realizátorem soutěže v
souvislosti s předáváním výhry v propagačních materiálech, na webových stránkách nebo
ve sdělovacích prostředcích v rámci spotřebitelské soutěže. Soutěžící uděluje tento
souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení.
14. Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele a uveřejněna na
internetové adrese www.coopmorava.cz
15. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k
pořadateli a k jeho společníkům nebo realizátorovi soutěže nebo společnosti technicky
zajišťující soutěž a jejich rodinní příslušníci. Při nákupu na účet třetí osoby se lze soutěže
zúčastnit jen s jejím souhlasem.
16. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může užívat tzv
cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického chodu. Správu nebo i zákaz
cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
17. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou
soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet výher,
nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit
podmínky předávání výher. Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně pořadatel, jejich
vyobrazení na propagačních materiálech je pouze ilustrativní.
18. Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti
odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní
plnění výher v penězích je vyloučeno.
19. Vybrané prodejny společníků COOP MORAVA, s.r.o. ve kterých je možno soutěžit, jsou
určeny pořadatelem této spotřebitelské soutěže. Pořadatel soutěže prodává zboží do
prodejen svých společníků – družstev, kteří jsou uváděni pro účel této soutěže jako vybrané
prodejny COOP. Seznam společníků, v jejichž prodejnách COOP bude soutěž probíhat je
uveden zde:
COOP Beskydy, spotřební družstvo
Český Těšín, Tovární 283/13, PSČ: 737 01
Tel: 558 731 540

JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích
Boskovice, nám. 9. května 2136/10, PSČ: 680 01
Tel: 516 495 111
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Hodonín, Národní tř. 13, PSČ: 695 34
Tel: 518 389 211
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově
Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ: 692 01
Tel: 519 500 920
JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov
Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 28, PSČ: 672 12
Tel: 515 300 311
Jednota, spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
Uherský Ostroh, Veselská 733, PSČ: 687 24
Tel: 572 430 911
COOP družstvo Velké Meziříčí
Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, PSČ: 594 01
Tel: 566 503 811
JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně
Vsetín, Smetanova 1110, PSČ: 755 01
Tel: 571 419 230-4
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh
Zábřeh, Masarykovo nám. 45/5, PSČ 789 01
Tel: 583 498 700, Fax 583 415 583
Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně
Zlín, Kvítková 4323, PSČ: 761 50
Tel: 577 657 111

