
Pravidla hry „Eurovíkend pro 2“

(dále jen „pravidla“) :

1. Organizátor. Obchodní společnost CEMOD – CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 
Pardubice,  IČO  25629662,  zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem 
v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „organizátor“) pořádá v období ode dne 11. 
4.2016 do dne 10. 6. 2016 (dále jen „termín“) akci s názvem „Eurovíkend pro 2“ (dále jen 
„akce“).  Organizátor  je  majitelem  ochranné  známky  „Blancheporte“  a  zároveň  je 
provozovatelem  zásilkového  obchodu  s názvem  „Blancheporte“  (dále  jen  „zásilkový 
obchod“).  Zboží  ze  zásilkového  obchodu  je  možné  objednávat  telefonicky,  faxem, 
prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím e-shopu a také poštou na objednacím lístku přímo 
z tištěného  katalogu.  V průběhu  této  akce  může  být  odeslání  nabídky  k účasti  v  akci 
opakováno. Akce může být prezentována v různých podobách. Akce je společná pro Českou i 
Slovenskou republiku. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje akci 
ve vztahu k účastníkům na území České republiky.

2.  Účastníci  akce.  Účastníkem  akce  se  může  stát  svéprávná  fyzická  osoba  starší  18  let 
s bydlištěm na území České republiky, které organizátor zašle dokumenty opravňující k účasti 
v akci,  a která se do akce přihlásí v souladu s těmito pravidly.  Dokumentem opravňujícím 
zákazníka k účasti v akci je objednací lístek. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, 
nebo osoby jim blízké,  dále vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru ke 
všem společnostem spolupracujícím s organizátorem, jejich rodinní příslušníci  a osoby jim 
blízké. Z účasti v akci budou dále vyloučeni účastníci, jejichž přihláška do akce bude neúplná, 
nečitelná, či nepřesná. O skutečnosti, zda je určitá osoba oprávněna k účasti v akci rozhoduje 
výlučně  organizátor.  V případě  účastníků  mladších  18  let  jsou  tito  povinni  mít  písemný 
souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v akci, tak pro případné převzetí výhry. Souhlas 
jsou v takovém případě povinni kdykoliv v průběhu akce nebo po jejím ukončení na vyzvání 
organizátora předložit.

2.1 Účastník akce se může účastnit akce pouze jednou.

3.  Popis  akce.  Principem této  akce je  v termínu objednat  zboží  s kódem výhody 703.xxx 
v zásilkovém obchodu: Blancheporte,  Dělnická 390, 532 36 Pardubice nebo v e-shopu na 
webových  stránkách  http://www.blancheporte.cz/ a  zároveň  spolu  s  objednávkou  zaslat 
účastníkem pořízenou, co nejoriginálnější fotografii z výletu či dovolené. Výhercem se stane 
ten  účastník,  který  splní  všechny  podmínky  akce  a  jehož  fotografie  bude  vybraná  jako 
nejoriginálnější v pořadí na místě prvním až třetím. V případě, že nedojde k převzetí zboží či 
účastník akce následně zboží vrátí či od smlouvy odstoupí či jiným způsobem objednávku 
zruší, bude tento účastník akce vyřazen z akce.

4. Ceny. Do této akce byly vloženy následující ceny:

1. místo: 1 poukaz na víkendový zájezd v Evropě dle vlastního výběru pro 2 osoby v hodnotě 
40.000,-  Kč,  od  společnosti  ČEDOK.  Výherce  je  povinen  poukaz  na  víkendový  zájezd 

http://www.blancheporte.cz/


uplatnit  do  doby  specifikované  na  poukazu.  Pakliže  si  výherce  vybere  víkendový  zájezd 
v nižší hodnotě než je vystaven poukaz, zbylé peníze nebudou proplaceny. Na poukazy se 
peníze nevrací.

2. místo: nákupní poukaz v hodnotě 3.000,- Kč pro nákup na e-shopu na webových stránkách 
http://www.blancheporte.cz/ nebo v zásilkovém obchodu: Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 
Pardubice, s platností do 28. 2. 2017.

3. místo: nákupní poukaz v hodnotě 3.000,- Kč pro nákup na e-shopu na webových stránkách 
http://www.blancheporte.cz/ nebo v zásilkovém obchodu: Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 
Pardubice, s platností do 28. 2. 2017.

4.1 Nejoriginálnější fotografie bude vybrána čtyřčlennou porotou složenou ze zaměstnanců 
organizátora.  Hlavním kritériem při  posuzování porotou bude míra originality. Organizátor 
akce  si  vyhrazuje  právo  konečného  posouzení  odeslaných  fotografií.  Do  akce  nebudou 
zařazeny fotografie, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky 
akce anebo fotografie, které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v akci. Z akce budou 
vyřazeny  veškeré  fotografie,  které  budou  jakkoliv  v rozporu  s dobrými  mravy,  pravidly 
slušného chování či v rozporu se zákonem.

5. Podmínkou pro účast v akci a získání ceny je skutečnost, že se ú

astník akce platně přihlásí do akce. Přihlásit do akce se účastník akce může těmito způsoby:

objedná-li si účastník akce zboží ze zásilkového obchodu:

a) poštou - je třeba zaslat objednávku spolu s fotografií z výletu či dovolené na následující 
adresu zásilkového obchodu: Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Fotografie musí 
být ze zadní strany označena celým jménem a zákaznickým číslem.

b) telefonicky nebo elektronickou poštou - je třeba se přihlásit do akce tak, že účastník akce 
sdělí  operátorovi  kód  výhody  703.xxx,  resp.  uvede  kód  výhody  703.xxx  v  elektronické 
objednávce,  čímž  také  vyjadřuje  svůj  souhlas  s  účastí  v Akci.  Fotografii  zašle  na  email: 
eurovikend@blancheporte.cz.  Do emailu pak musí uvést své celé jméno a zákaznické číslo.

c) faxem - je třeba zaslat objednávku spolu s fotografií z výletu či dovolené.

d)  přes  internetové  stránky  www.blancheporte.cz -  zaregistruje  se  do  akce  zadáním kódu 
výhody 703.xxx při objednávce zvoleného zboží a zasláním fotografie z výletu či dovolené na 
email: eurovikend@blancheporte.cz. Do emailu pak musí uvést své celé jméno a zákaznické 
číslo.

5.1 Fotografie.  Na fotografii  musí  být  vyobrazen účastník akce na  výletě  nebo dovolené. 
Účelem fotografie je vytvoření, co nejoriginálnější fotografie. Zasláním fotografie účastník 
akce souhlasí s užitím díla v rozsahu licence stanovené těmito pravidly akce a s uveřejněním 
fotografie na webu, sociálních sítích v souladu s těmito pravidly. Zasláním fotografie účastník 
akce  prohlašuje,  že  disponuje  veškerými  souhlasy  požadovanými  těmito  pravidly  a  na 
vyžádání je obratem organizátorovi akce písemně prokáže.

mailto:eurovikend@blancheporte.cz
http://www.blancheporte.cz/
mailto:eurovikend@blancheporte.cz.%20
http://www.blancheporte.cz/
http://www.blancheporte.cz/


5.2 Pokud je na fotografii zobrazeno (zachyceno) dítě mladší 18 let (věk dítěte je vztažen ke 
dni ukončení akce), toto musí disponovat souhlasem zákonných zástupců, kteří udělili souhlas 
se zveřejněním fotografie dítěte v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Účastník vložením 
fotografie do akce potvrzuje, že plně disponuje souhlasy obou rodičů či zákonných zástupců a 
i  případně  jiných  zachycených  osob  s  pořízením  a  se  zveřejněním  fotografie  v  rozsahu 
stanoveném  těmito  pravidly.  Účastník  se  zavazuje  kdykoliv  organizátorovi  prokázat 
písemným souhlasem obou rodičů/zákonných zástupců či případně i jiných osob s pořízením, 
užitím a se zveřejněním fotografie v rozsahu stanoveném těmito pravidly. V případě, že se 
toto prohlášení ukáže jako nepravdivé nebo udělené souhlasy budou odvolány, bude soutěžní 
fotografie z akce odstraněna a účastník akce bude bez náhrady vyřazen z akce. Za jakékoliv 
porušení těchto práv nese v plném rozsahu odpovědnost účastník.

5.3 Do akce nebudou zařazeny zejména fotografie dosažené (získané, pořízené, ..) na základě 
jednání proti pravidlům akce, či soutěžní fotografie obsahující dítě, jehož zákonní zástupci 
nedali příslušné souhlasy. Do akce nebudou také zařazeny fotografie, které budou jakýmkoliv 
způsobem porušovat obecně závazné právními předpisy, morálku, dobré mravy či budou jinak 
v  rozporu  s  právním  rámcem  a  dobrými  mravy.  Posouzení  soutěžních  fotografií  náleží 
organizátorovi a je konečné bez možnosti přezkumu soudem či jiným orgánem. Fotografie 
nesplňující tyto podmínky budou případně, pokud byly do akce zařazeny, z akce vyloučeny 
bez uvedení důvodu a jakékoli náhrady.

5.4 Výherce a případně zákonní zástupci jsou pro uplatnění výhry povinni v případě potřeby s 
organizátorem akce podepsat na vyzvání licenční smlouvu, v níž písemně stvrdí souhlas s 
pořízením  a  užitím  fotografie  v  reklamních  kampaních  organizátora  včetně  umístění 
fotografie na mediálních nosičích resp. s vytvořením a užitím fotografií pro účely této akce v 
minimálním rozsahu stanoveném těmito pravidly. 

6.  Výhercům bude jejich cena  předána osobně v den a  v místě,  které  výherci  organizátor 
písemně sdělí,  popřípadě bude cena výhercům zaslána na adresu výherce.  Předání  cen  se 
uskuteční nejpozději v termínu do 15. 8. 2016. 

6.1  Časová  platnost  výherního  poukazu  není  měnitelná  ani  v  případě,  že  výherce  tento 
nevyužije. Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka 
akce při  realizaci  výhry.   Žádný ze  subjektů podílejících  se na akci  nepřebírá  jakoukoliv 
odpovědnost  za  škodu,  ať  již  na  zdraví  či  majetku,  způsobenou  výhercem  či  druhým 
účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod 
utrpí během zájezdu. Výherce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti při pobytu a 
pokyny organizátora  zájezdu a personálu hotelu.  Současně výherce  bere na  vědomí,  že v 
případě nedodržení pokynů může být ze zájezdu či přepravy bez dalšího vyloučen. Výherce 
také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osoby, která ho doprovází, a bere na sebe veškerou 
zodpovědnost  spojenou  s  cestou  do  zahraničí.  Pokud  bude  doprovodem  výherce,  nebo 
doprovodem osoby,  které  výherce  výhru  daroval,  osoba  mladší  18  let  s  místem trvalého 
pobytu a doručovací adresou na území České republiky, odpovídá výherce (popř. obdarovaná 
osoba) za chování této osoby po celou dobu ubytování.



6.2 Údaje o výhercích poskytne organizátor na základě písemné žádosti ode dne 1. 8. 2016. 
Organizátor  si  vyhrazuje  právo  nesdělovat  žádné  informace  týkající  se  ceny  a  výherce 
telefonicky či osobně. 

7. Přihlášením se do akce některým ze způsobů uvedených v bodě 5 pravidel účastník akce 
stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a 
vyjadřuje s nimi svůj souhlas. 

8. Přihlášením se do akce výherce uděluje v souladu s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, souhlas s tím, aby pořadatel pořizoval obrazové a zvukové záznamy jeho 
osoby a takto pořízené obrazové a zvukové záznamy, včetně jeho jména a příjmení, užíval 
v médiích (včetně elektronických), propagačních a reklamních materiálech, a to po dobu 5 let 
od ukončení této akce a to bezplatně.

8.1  Organizátor  akce  nenese  žádnou  odpovědnost  v  souvislosti  s  účastí  v  akci  či  s  v 
souvislosti s užíváním výher. Organizátor není odpovědný za případné technické problémy při 
užití  elektronických prostředků.  Zkrácené  znění  pravidel  na jiných dokumentech je  nutno 
vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly akce.

8.2 Organizátor akce neručí  za ztrátu,  nedoručení,  prodlení nebo poškození  výhry zaslané 
případně prostřednictvím pošty či  jiným způsobem. V případě ztráty,  nedoručení,  prodlení 
nebo poškození výhry v akci zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační řízení 
se zasílatelem. 

8.3  Účast  na akci  ani  výhry  není  možné  vymáhat  právní  cestou  ani  alternativně  plnit 
v penězích, ani nelze požadovat úplatu za poskytnutí licenčních práv, dle těchto pravidel.

8.4 Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru 
reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast na 
akci ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

8.5  Výhry,  které  nebylo  možné  v rámci  akce  rozdělit  či  přidělit  konkrétnímu  výherci, 
propadají ve prospěch organizátora akce, k dalším marketingovým či charitativním účelům.

8.6  V případě  pochybností  o  dodržení  pravidel  akce,  leží  povinnost  prokázat  rozhodné 
skutečnosti na účastníkovi akce. 

8.7  Organizátor  akce  si  vyhrazuje  právo  ponechat  si  bez  náhrady  zaslaná  díla  či  je  bez 
náhrady  dle  vlastního  uvážení  zlikvidovat.  Vzhledem  k  volnému  přístupu  k zaslaným 
soutěžním příspěvkům na internetu neodpovídá zadavatel  či organizátor za jejich případné 
stažení a užití třetími osobami.

8.8 Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci 
úplně  zrušit  bez  udání  důvodů a  stanovení  náhrady.  Organizátor  akce  si  vyhrazuje právo 
rozhodnout  všechny  otázky  týkající  se  této  akce  podle  vlastního  uvážení  a  bez  sdělení 
důvodů.



8.9 Tato pravidla jsou zveřejněna na www.blancheporte.cz. V případě, že dojde ke změnám 
v podmínkách a pravidlech akce,  bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno 
na  webových  stránkách  www.blancheporte.cz.  Účinnost  této  změny  nastává  okamžikem 
zveřejnění dle předchozí věty.

V Pardubicích dne 11. 4. 2016


