
 

 

Pravidla spotřebitelské soutěže „Chvíle Rodinné pohody“ 
 
 
I. 

Organizátor spotřebitelské soutěže a podmínky soutěže 
 

1. Zadavatelem a pořadatelem spotřebitelské soutěže s názvem „Chvíle Rodinné pohody“ 
(dále jen „soutěž“ nebo „spotřebitelská soutěž“) je obchodní společnost I.D.C. Praha, 
a.s., IČO 257 25 319, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5727 (dále jen 
„Zadavatel“). 
 

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Grizzlink, s.r.o., IČO 069 56 157, se síd-
lem U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4, s provozovnou Masarykovo nábřeží 2018/10, 
Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 291166 
(dále jen „Organizátor“). 
 

3. Účastníci soutěže se zavazují respektovat dále uvedená platná pravidla spotřebitelské 
soutěže (dále jen „pravidla spotřebitelské soutěže“ nebo „pravidla soutěže“). 

 
4. Pravidla spotřebitelské soutěže jsou zveřejněna na soutěžní webové podstránce www.ro-

dinnesedita.cz, na které bude probíhat registrace do soutěže. Pravidla soutěže jsou k dis-
pozici všem zájemcům o účast v soutěži (dále jen „soutěžící“) po celou dobu trvání sou-
těže. 

 
II. 

Místo konání a doba trvání spotřebitelské soutěže 
 

1. Spotřebitelská soutěž je organizovaná a koná se výhradně na území České republiky. 
 
2. Spotřebitelská soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2021 (0.00.01 hod.) do 31. 8. 2021 

(23.59.59 hod.) (dále jen „doba trvání soutěže“). 
 

3. Po uplynutí doby trvání soutěže se všechny propagační materiály, vztahující se k spotře-
bitelské soutěži, stávají neplatnými a neúčinnými a Organizátor spotřebitelské soutěže 
nebude odpovědný a nebudou mu vznikat žádné další povinnosti vztahující se k této spo-
třebitelské soutěži. 

 
III. 

Soutěžní výrobky a zapojení se do soutěže 
 

1. Do soutěže je možné zapojit se prostřednictvím formuláře dostupného na stránce www.ro-
dinnesedita.cz (dále jen „formulář“) za současného splnění dalších podmínek pravidel 
spotřebitelské soutěže. Vyplněním formuláře soutěžící výslovně souhlasí s pravidly spo-
třebitelské soutěže. 

 
2. Pro zapojení (zaregistrování) do soutěže v rámci příslušného soutěžního týdne soutěžící 

zašle prostřednictvím formuláře jím pořízenou fotografii „rodinné pohody“, tedy fotografii 
věcí, osob či místa, které pro něj rodinnou pohodou ztělesňují. Do fotografie soutěžící 
zakomponuje minimálně 2 (dva) jakékoliv potravinové výrobky Rodinné opatřené ochran-



 

 

nou známkou Sedita a obchodním označením Rodinné vyrobené Zadavatelem bez oh-
ledu na příchuť (dále jen „Výrobky Sedita Rodinné“), které soutěžící zakoupí v době od 
1. 5. 2021 do konce doby trvání soutěže. Fotografie musí splňovat podmínky uvedené 
v těchto pravidlech soutěže. 
 

3. Soutěžící je povinen si pečlivě uschovat veškeré účtenky od nákupů Výrobků Sedita Ro-
dinné pro účely doložení nákupu Organizátorovi či Zadavateli. Soutěžící je povinen pro-
střednictvím formuláře odeslat fotografii účtenky/účtenek. Na účtence musí být vždy uve-
deny Výrobky Sedita Rodinné a každá účtenka musí být opatřena datem v době od 
1. 5. 2021 do 31. 8. 2021. 

 
4. Soutěžící se do soutěže zaregistruje vždy pro příslušný soutěžní týden prostřednictvím 

formuláře, a sice odesláním fotografie, která zřetelně zobrazuje Výrobky Sedita Rodinné 
a splňuje další pravidla této soutěže, odesláním účtenky či účtenek prokazujících koupi 
Výrobků Sedita Rodinné v době od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 a vyplněním formuláře 
včetně vložení popisu „rodinné pohody“ znázorněné na příslušné fotografii. 

 
IV. 

Účast v soutěži 
 

1. Spotřebitelské soutěže se může zúčastnit každá zletilá osoba s doručovací adresou v 
České republice, která je plně svéprávná v den své registrace do soutěže. Nezletilé osoby 
se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který se 
musí vztahovat k celým pravidlům této soutěže. Pokud se výhercem stane nezletilá osoba, 
takovýto písemný souhlas zákonného zástupce musí být Organizátorovi doložen. 
 

2. Soutěž se koná po kolech, přičemž jedno kolo trvá 1 (jeden) soutěžní týden. Soutěžním 
týdnem se rozumí vždy 7 (sedm) po sobě jdoucích dní od čtvrtka do bezprostředně nava-
zující středy. Poslední soutěžní týden má pouze 6 (šest) dní, neboť konec soutěž připadá 
na úterý. Každá registrace prostřednictvím formuláře je platná vždy pro příslušné kolo, tj. 
pro příslušný soutěžní týden. Soutěžící se mohou do jednotlivých kol vždy registrovat 
znovu se stejnými údaji a fotografií s popisem, s jakými se již registrovali v předcházejí-
cích ukončených soutěžních týdnech. 
 

3. Fotografie zaslaná prostřednictvím formuláře musí splňovat všechna následující kritéria: 
a. musí obsahovat alespoň 2 (dva) viditelné Výrobky Sedita Rodinné, 
b. na fotografii musí být zachyceny alespoň 2 (dva) Výrobky Sedita Rodinné v jejich 

obalech bez dokreslení či jiné výtvarné techniky, 
c. fotografie musí zachycovat obraz „rodinné pohody“ soutěžícího, přičemž je jen na 

výlučném rozhodnutí Organizátora, zda obraz skutečně zachycuje „rodinnou po-
hodu“, či s „rodinnou pohodou“ dostatečně souvisí, 

d. fotografie obsahuje výhradně Výrobky Sedita Rodinné a není povoleno zobrazení 
jakéhokoliv konkurenčního výrobku, a to ani z části, 

e. obraz zachycený na fotografii musí být v souladu s právním řádem České repub-
liky, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí být vulgární, amorální, sexistický, 
politický, nesmí se týkat jakéhokoliv léčivého přípravku, zdravotnického prostředku 
či materiálu, ani jinak souviset s oblastí zdravotních služeb. 
 

4. Organizátor je oprávněn posoudit, zda fotografie vyhovuje uvedeným podmínkám zcela 
dle svého uvážení a fotografie nevyhovující pravidlům soutěže ze soutěže vyřadit i bez 
udání důvodu. 



 

 

 
5. V případě, že soutěžící zakoupil vícero Výrobků Sedita Rodinné ve smyslu těchto pravidel 

a vyhotovil více fotografií vyobrazujících „rodinnou pohodu“ soutěžícího, do soutěže se 
může v každém soutěžním týdnu přihlásit s každými jedinečnými 2 (dvěma) Výrobky Se-
dita Rodinné a s každou jedinečnou fotografií. Účastník spotřebitelské soutěže je v tako-
vém případě povinen poslat každou jedinečnou fotografii „rodinné pohody“ v samostatném 
formuláři a současně tímto formulářem odeslat v soutěžním týdnu doposud neodeslané 
účtenky pro 2 (dva) Výrobky Sedita Rodinné. 
 

6. Zadavatel ani Organizátor nejsou odpovědní za jakékoliv nesprávně zadané údaje (jméno 
a příjmení, adresa bydliště atd.), resp. změnu údajů, ze strany výherců, které by měly za 
následek, že výhra nebude řádně předána, resp. doručena. V takových případech výhry 
propadají ve prospěch Zadavatele a výherci zanikají jakékoli nároky na dodatečné uplat-
nění výhry vůči Organizátorovi či Zadavateli. 

 
V. 

Výhry ve spotřebitelské soutěži 
 

1. Ve spotřebitelské soutěži je možné vyhrát následující výhry poskytnuté Zadavatelem: 
a. hlavní výhry, 
b. vedlejší výhry. 

 
2. Výhry budou vyhlašovány vždy za každý soutěžní týden v době trvání soutěže, přičemž 

každý soutěžní týden bude vyhlášen 1 (jeden) výherce 1 (jedné) hlavní výhry a 7 (sedm) 
výherců jednotlivých vedlejších výher. 
 

3. Hlavní výhry a vedlejší výhry budou vyhlášeny a uděleny na základě výběru poroty Orga-
nizátora soutěže. Porota zpravidla vybere nejnápaditější soutěžní fotografie s popisem 
obdržené prostřednictvím formuláře v příslušném soutěžním týdnu.  
 

4. Porotu bude tvořit 5 (pět) zástupců Organizátora soutěže. Posouzení soutěžních fotografií 
s popisem a výběr vítězné fotografie s popisem je ve výhradní kompetenci poroty. 
 

5. Výhry za příslušný soutěžní týden budou vyhlašovány vždy do 2 (dvou) dnů následujících 
po tomto skončeném soutěžním týdnu. Organizátor zveřejní jméno, první písmeno pří-
jmení a obec výherců na internetové stránce www.rodinnesedita.cz. 
 

6. Výherci budou vyrozuměni o výhře ve lhůtě do 2 (dvou) dnů od vyhlášení výherců, a sice 
e-mailem, nebo telefonicky. Výherci budou současně požádáni o potvrzení jejich osobních 
údajů: jméno a příjmení, adresa pobytu. 

 
7. Každý účastník soutěže může vyhrát pouze 1 (jednu) hlavní výhru a 1 (jednu) vedlejší 

výhru za 1 (jeden) soutěžní týden. Pro hlavní výhru budou porotou určeni 3 (tři) náhradní 
výherci seřazení v postupném pořadí. 

 
8. Výhry není možné vymáhat právní cestou. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto 

jakékoliv výhry peněžité nebo jiné plnění. 
 
Hlavní výhra 

 



 

 

9. Hlavní výhrou je částka ve výši 117.647,- Kč před zdaněním ve smyslu ust. § 36 odst. 2 
písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o daních z příjmu“) a po splnění podmínek pravidel soutěže. Hlavní výhra 
bude výherci vyplacena po zdanění, a to ve výši 100.000,- Kč. 
 

10. Výherce hlavní výhry je povinen dostavit se do provozovny Organizátora (viz čl. I. odst. 2. 
těchto pravidel) v dohodnutém čase od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021. V provozovně Organi-
zátora výherce: 

a. prokáže svou totožnost, a  
b. předloží zástupci Organizátora originály účtenek ve smyslu čl. III. odst. 3. těchto 

pravidel, a 
c. sdělí zástupci Organizátora bankovní spojení pro účely úhrady hlavní výhry, a 
d. v případě, že je nezletilý, doloží případný souhlas zákonného zástupce ve smyslu 

čl. IV. odst. 1. těchto pravidel. 
 

O úkonech dle tohoto článku pravidel bude Organizátorem sepisován protokol. 
 
Dostaví-li se do provozovny Organizátora zmocněný zástupce výherce, je takový zá-
stupce povinen prokázat se písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. 
 

11. Na základě protokolu ve smyslu čl. V. odst. 10. těchto pravidel bude výherci hlavní výhra 
zaslána bezhotovostně na jím oznámený bankovní účet, a to výhradně po sepsání výše 
uvedeného protokolu. 
 

12. Pokud se výherce hlavní výhry nedostaví do provozovny Organizátora v dohodnutém ter-
mínu, výherce ztrácí právo na uplatnění hlavní výhry, ztrácí na hlavní výhru jakýkoliv nárok 
a na jeho místo nastupuje další náhradní výherce dle čl. V. odst. 7. těchto pravidel sou-
těže. Pro každého dalšího výherce platí ustanovení o dostavení se v dohodnutém termínu 
do provozovny Organizátora obdobně. Pokud se žádný z náhradních výherců příslušné 
hlavní výhry nedostaví do provozovny Organizátora do 1 (jednoho) měsíce od oznámení 
příslušné hlavní výhry, příslušná hlavní výhra propadá Zadavateli. 
 
Vedlejší výhry 

 
13. Vedlejšími výhrami jsou Výrobky Sedita Rodinné, které výherci mohou obdržet od Zada-

vatele po splnění pravidel soutěže. 
 

14. Výherce vedlejší výhry může obdržet 1 (jeden) karton Výrobků Sedita Rodinné, které 
označil při registraci ve formuláři. Na výběr bude mít z následujících produktů: 

i. Rodinné oplatky - 5 (pět) příchutí (Kávenky, Kakaové, Citronové, Vesna, Oříš-
kové), nebo 

ii. Rodinné sušenky polomáčené - 2 (dva) druhy (hořké, mléčné), nebo 
iii. Rodinné Club sušenky - 2 (dva) druhy (máslové, karamelové), nebo 
iv. Rodinné Věnečky - 2 (dva) druhy (vanilkové a kakaovo-kokosové), nebo 
v. Rodinné Srdíčka - 2 (dva) druhy (kakaovo-kokosové, citrónovo-kokosové). 
 

15. Vedlejší výhry budou každému výherci zaslány poštovní zásilkou na adresu uvedenou 
výhercem ve formuláři. 
 



 

 

16. Vedlejší výhry nepřevzaté výhercem (adresátem zásilky) ve lhůtě stanovené poskytova-
telem poštovních služeb k vyzvednutí zásilky propadají Organizátorovi a soutěžící na ně 
nemá dále jakýkoliv nárok. 
 

17. Organizátor neodpovídá za nedoručení vedlejší výhry, zejména v případě změny bydliště 
výherce, pokud změna nebyla Organizátorovi výhercem řádně a včas oznámena, v pří-
padě nepřítomnosti adresáta na uvedené adrese, a v případě ztráty, poškození, zničení 
či nedoručení poštovní zásilky obsahující vedlejší výhru nebo v případě pozdního doru-
čení zásilky způsobeného poskytovatelem poštovních služeb. 

 
18. Zadavatel a Organizátor na vedlejší výhry neposkytují žádnou záruku a nejsou odpovědní 

za jejich případné vady. Výherce není oprávněn se domáhat jakéhokoliv nároku z titulu 
odpovědnosti za vady nebo z titulu záruky. 

 
VI. 

Licence k soutěžní fotografii, souhlas s užitím fotografie 
 

1. Zasláním každé fotografie do soutěže prostřednictvím formuláře uděluje soutěžící Orga-
nizátorovi a Zadavateli výslovný, neomezený, bezvýhradný a bezúplatný souhlas s tím, 
že Organizátor a Zadavatel jsou oprávněni fotografii využívat pro své účely, především ke 
zveřejnění na webové stránce www.rodinnesedita.cz, na facebookových profilech Zada-
vatele a Organizátora, a i na jiných webových stránkách, zejména k reklamním, propa-
gačním a marketingovým účelům Organizátora a Zadavatele ve smyslu šíření a použití 
těchto fotografií v médiích, a to v neomezeném rozsahu ať už věcném, územním, množ-
stevním či časovém. Tento souhlas je udělován současně jako souhlas a svolení k pří-
padnému užití a šíření podoby či podobizny člověka a záznamů týkajících se jeho osoby 
nebo jeho projevů osobní povahy a jako oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licence), je-li fotografie autorským dílem, nebo má-li k fotografii soutěžící jiné právo du-
ševního vlastnictví. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor nebo 
Zadavatel další souhlas udělí. 

 
2. Organizátor soutěže není povinen fotografii užít a je oprávněn jakkoliv upravovat soutěžní 

fotografie pro své potřeby, zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským 
zákonem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). V případě, že je ve 
smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžní fotografií (zejména 
úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěží-
cího, byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžní fotografie do soutěže pro-
střednictvím formuláře. Organizátor a Zadavatel jsou oprávněni zřídit ve prospěch třetí 
osoby podlicenci. 

 
3. Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžní fotografie do soutěže výslovně prohla-

šuje, že je autorem soutěžní fotografie (sám ji vytvořil), a proto je oprávněn uvedené sou-
hlasy a licence udělit. Soutěžící výslovně prohlašuje, že pokud bylo v souvislosti s poříze-
ním fotografie a jejím užitím dle těchto pravidel soutěže nutné získat souhlas třetí osoby, 
tak takovým souhlasem disponuje a má veškerá práva potřebná k tomu, aby mohl práva 
dle těchto pravidel soutěže poskytnout Organizátorovi a Zadavateli. V případě, že se v 
průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím ukončení prokáže opak tohoto prohlášení, soutě-
žící odpovídá v plném rozsahu za veškerou újmu vzniklou v této souvislosti Organizátorovi 
či Zadavateli nebo jiné osobě a zavazuje se tyto újmy v plném rozsahu nahradit. 

 



 

 

4. Soutěžící je právně odpovědný vůči třetím osobám v souvislosti s odesláním fotografie a 
udělením uvedených souhlasů a licence, a to zejména ve smyslu práva ochrany osob-
nosti, práva duševního vlastnictví a práva na ochranu osobních údajů jakož i dalších práv-
ních předpisů. Každý soutěžící potvrzuje, že každá fotografie zaslaná do soutěže pro-
střednictvím formuláře je jeho původním výtvorem (dílem) a není jím jakkoliv neoprávněně 
užito jakékoliv autorské dílo. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím autor-
ského díla dle pravidel soutěže nebudou dotčena práva třetích osob, tj. např. práva osob 
zmíněných v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných 
známek zmíněných v soutěžním díle atd. 

 
5. Všechny nutné souhlasy související se zasláním fotografie do soutěže musí účastník sou-

těže získat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účast-
ník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za 
takovéto porušení plně odpovědný. 

 
6. Účastník soutěže je povinen Organizátorovi či Zadavateli uhradit jakoukoli újmu v případě 

porušení licenčních podmínek či podmínek udělených souhlasů stanovených v těchto pra-
vidlech soutěže a současně případný výherce ztrácí právo na výplatu výhry a jakékoliv 
právo na výhru mu bez dalšího zaniká. 

 
VII. 

Daně a ostatní povinnosti 
 

1. Výherci berou na vědomí, že hlavní výhry podléhají dani z přijmu ve smyslu ust. § 10 odst. 
1 písm. ch) zákona o daních z příjmu. Peněžní hlavní výhra podléhá ve smyslu ust. § 36 
odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmu srážkové dani. Srážku daně je povinen při vý-
platě peněžní výhry provést Zadavatel soutěže ve smyslu ust. § 38d zákona o daních 
z příjmu.  

 
VIII. 

Informace o zpracování osobních údajů 
 
1. Soutěžící v rámci soutěže poskytuje Organizátorovi a Zadavateli zejména následující 

osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, soutěžní dílo, 
číslo účtu výherce (dále jen „subjekt údajů“). Subjekt údajů, svou účastí v soutěži uzavírá 
s Organizátorem a Zadavatelem smlouvu, jejímž předmětem je závazek stran řídit se pra-
vidly soutěže. Právním základem pro zpracování údajů je tedy tato smlouva. Předání 
osobních údajů je smluvním požadavkem, přičemž bez předání osobních údajů nelze zá-
jemcům umožnit účast v soutěži. 

 
2. Zadavatel je správce osobních údajů a Organizátor je prvý zpracovatel osobních údajů. 

Zadavatel a Organizátor zpracovávají osobní údaje v souladu s právními předpisy, 
zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vedle Zadavatele a Organi-
zátora bude osobní údaje jako zpracovatel zpracovávat v nezbytném rozsahu pouze 
účetní společnost nebo v případě výhry pak bankovní instituce nebo doručovatel. 
 

3. Organizátor a Zadavatel jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje soutěžícího za účelem 
realizace soutěže, a to po dobu trvání soutěže a po dobu 2 (dvou) let od ukončení soutěže. 
Osobní údaje budou zpracovávány rovněž za účelem plnění právních povinností, zejména 
za účelem vedení účetnictví, a to po dobu předepsanou právními předpisy. Osobní údaje 



 

 

výherců a hlavní výhry budou z důvodu možné kontroly Organizátora ze strany dozoro-
vých orgánů a z důvodu ochrany oprávněných zájmů Organizátora archivovány v omeze-
ném rozsahu po dobu 10 (deseti) let. 

 
4. Subjekt údajů má právo žádat Zadavatele o sdělení, zda zpracovává jeho osobní údaje, 

jaké osobní údaje zpracovává a v jakých kategoriích, jaký je účel zpracování, kdo má být 
příjemcem těchto osobních údajů a jaké je doba uložení těchto osobních údajů. V případě 
nesprávnosti osobních údajů má subjekt údajů právo požadovat opravu či doplnění ne-
správných či nepřesných údajů. Pokud zpracování osobních údajů není založeno na pl-
nění právní povinnosti, může při naplnění důvodů vyplývajících z právních předpisů Sub-
jekt údajů požádat o výmaz osobních údajů či o omezení jejich zpracování. Subjekt údajů 
může, zejména pokud je zpracování založeno na plnění právní povinnosti, proti zpraco-
vání vznést rovněž námitku. 
 

5. Subjekt údajů je oprávněn získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a má 
právo na jejich předání jinému správci osobních údajů. 

 
6. Veškeré práva z titulu zpracování osobních údajů lze uplatnit: 

a. e-mailovou zprávou zaslanou na adresu idc@idcpraha.cz, nebo 
b. zasláním písemné žádosti na adresu sídla Zadavatele s uvedením textu „GDPR – 

odvolání souhlasu“ na obálce. 
 

7. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V rámci sou-
těže nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. 
 

8. V odůvodněném případě má subjekt údajů právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým 
je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. 

 
IX. 

Odpovědnost Organizátora za průběh soutěže 
 

1. Organizátor je oprávněn učinit jakékoliv konečné rozhodnutí ve všech záležitostech, které 
souvisejí s pořádáním soutěže, a to včetně přerušení, prodloužení soutěže, zrušení sou-
těže nebo úpravy jejích pravidel. 
 

2. Organizátor ani Zadavatel nenesou žádnou odpovědnost za funkčnost webových stránek, 
na kterých je soutěžní formulář umístěný a přes který se soutěžící registrují do soutěže 
za účelem účasti fyzických osob ve spotřebitelské soutěži. Organizátor ani Zadavatel ne-
nesou žádnou odpovědnost za jakékoliv poruchy ve funkčnosti sítí a následných poruch 
v přenosu dat a informací mezi účastníky spotřebitelské soutěže a Organizátorem či Za-
davatelem. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené 
verzi použitý v propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla 
soutěže jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná. 
 



 

 

2. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s 
jejími pravidly a zavazuje se dodržovat všechna její pravidla a podmínky. Jakékoliv ob-
cházení těchto pravidel soutěžícím nebo pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité 
vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 

 
3. V případě že soutěžící nebyl oprávněn k jakýmkoli jednáním nebo prohlášením, které bě-

hem účasti v soutěži nebo v souvislosti s ní udělal, zavazuje se nahradit Organizátorovi či 
Zadavateli jakékoli náklady nebo újmu, která mu v důsledku takového jednání vznikla. 

 
4. Jediná podrobná platná pravidla soutěže ve svém plném znění jsou po dobu trvání sou-

těže zveřejněna v elektronické podobě na stránce www.rodinnesedita.cz a zároveň jsou 
uložena v písemné podobě na adrese provozovny Organizátora soutěže. 

 
5. Tato pravidla soutěže se řídí výlučně právem České republiky s vyloučením kolizních no-

rem mezinárodního práva soukromého. 
 
 
V Praze dne 22. června 2021 


