PRAVIDLA PRO ÚČAST V SOUTĚŽI O POBYTY V
HOTELU HEALTH SPA RESORT ESPLANADE**** PIEŠŤANY
Účastníkem soutěže s názvem Soutěže o ceny o pobyty v HOTELU HEALTH SPA RESORT ESPLANADE****
PIEŠŤANY (dále jen Soutěž) pořádané společností Kika Nábytek s.r.o., se sídlem Pražská 135, 251 01, IČO:
27127133 (dále jen Pořadatel), může být pouze fyzická osoba s českým občanstvím starší 18 let, která je plně
způsobilá k právním úkonům. (dále jen Účastník).

1. Účast v soutěži znamená automatický souhlas s těmito Pravidly.
Soutěž se koná od 23. 4. 2018 10:00 do 30. 6. 2018 23:59.
2. Postup pro účast v soutěži:
a)

Účastník nakoupí zboží v době konání Soutěže v jakémkoli obchodním domě kika v České
republice nebo na e-shopu www.kika.cz (soutěž se nevztahuje se na nákup v kikarestauraci/kavárně).

b) Účastník zaregistruje svůj nákup na webu www.kika-soutez.cz, kde uvede všechny požadované
údaje a odpoví na vědomostní otázku „Kolik prodejen KIKA je v současné době v České republice“.
Nákup realizovaný po dobu konání soutěže, tj. od 23. 4. 2018. do 30. 6. 2018., může Účastník
registrovat na soutěžním webu www.kika-soutez.cz do 15. 7. 2018.
c)

Účastník si ponechá pokladní doklad k zaregistrovanému nákupu minimálně do doby vyhlášení
výsledků Soutěže.

3. Omezení účasti:
a) Počet zaregistrovaných účtenek jednoho Účastníka není omezen.

b) Ze Soutěže bude vyloučen Účastník, který uvede při registraci svého nákupu nepravdivé údaje
nebo nesplní pravidla této soutěže nebo bude jednat v rozporu s dobrými mravy nebo se dopustí
podvodného jednání v souvislosti se Soutěží
c)

Soutěže se nemůžou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli
včetně jejich příbuzných a osoby s Pořadatelem personálně nebo majetkově propojené.

4. Ceny v soutěži:
Hlavní ceny – poukazy na pobyt v hotelu THERME LAA – Hotel & Silent Spa**** (dále jen „Poukazy“)
-

1. cena: 4 noci pro 2 osoby s polopenzí a bohatým relaxačním programem v hotelu Health Spa
Esplanade **** Piešťany) v hodnotě 23 700 Kč
Termín pobytu si vybere výherce Soutěže dle svých možnoti a dle kapacity hotelu s výjimkou Vánočních,
Novoročních a Velikonočních svátkú. Pobyt bude realizován nejpozději do 31. 12. 2018

-

2. – 3. cena: 3 noci pro 2 osoby s polopenzí, se vstupem do wellness zóny a dalšími službami v
hotelu Health Spa Esplanade **** Piešťany v hodnotě 17 850 Kč

-

Termín pobytu si vybere výherce Soutěže dle svých možnoti a dle kapacity hotelu s výjimkou Vánočních,
Novoročních a Velikonočních svátkú. Pobyt bude realizován nejpozději do 31. 12. 2018.

Ostatní:
Okamžikem dokončení registrace svého nákupu na www.kika-soutez.cz získá každý Účastník
elektronickou slevovou poukázku (dále jen „Poukázka“) na další nákup. Poukázka bude zaslána
Účastníkovi soutěže e-mailem společně se zprávou o potvrzení účasti v soutěži a bude mít hodnotu
100 Kč. Poukázku bude možné uplatnit při dalším nákupu v jakékoli prodejně KIKA v České republice,

pokud dosáhne minimální hodnoty 1000 Kč. Poukázku bude nutné uplatnit nejpozději do 14 dnů od
registrace nákupu na www.kika-soutez.cz.
Další podmínky pro uplatnění slevového voucheru: Slevový voucher v hodnotě 100 Kč je možné
uplatnit při nákupu nad 1000 Kč do data uvedeného na voucheru. Slevový voucher nebude možné
použít na již uzavřené kupní smlouvy a na nákup KIKA dárkových karet. Voucher je možné uplatnit
výhradně v prodejnách KIKA, není možné uplatnit na e-shopu www.kika.cz..
5. Výherce:
Pokud Soutěžící odpoví správně na vědomostní otázku „Kolik prodejen KIKA je v současné době v
České republice“ a splní pravidla soutěže, tak postoupí do slosování. Losem bude ze všech Účastníků,
kteří odpoví správně na vědomostní otázku postupně vybrání tři výherci. Pokud by žádný z Účastníků
neodpověděl správně na vědomostní otázku, budou losem vybráni výherci ze všech Účastníků, kteří se
zúčastnili Soutěže.
Výherci budou vylosováni dne 16. 7. 2018. Losování proběhne za přítomnosti 5 zástupců Pořadatele.
Místo losování: Kika Nábytek, Čestlice, Pražská 135, 251 01 Čestlice.
Jednotliví výherci budou po losování zveřejněni na webu www.kika.cz a na soutěžním webu
www.kika-soutez.cz. Zveřejněna budou křestní jména, příjmení a bydliště (pouze název obce). KIKA
bude vítěze kontaktovat telefonicky nebo e-mailem podle údajů zadaných v registračním formuláři na
webu nejpozději do 5 pracovních dnů od losování. Pokud se nepodaří ani opakovaně (3x během 3 dnů)
kontaktovat výherce, propadá výhra po uplynutí 30 dnů od zveřejnění výherců na webu www.kika.cz
organizátorovi.
Ceny budou výhercům Soutěže předány bez zbytečného prodlení na základě osobní dohody s
výhercem. Před předáním výhry musí výherce doložit svůj nákup v kika pokladním dokladem a to
•
zasláním kopie účtenky na adresu Kika Nábytek s.r.o., Barbora Galiová, Pražská 135,
251 01 Čestlice nebo
•
zasláním skenu účtenky na e-mail barbora.galiova@kika.com.
Pokud výherce poruší pravidla této Soutěže, bude o tom Pořadatelem vyrozuměn.
Výhru není možné směnit za hotovost. Pořadatel se zavazuje vypořádat veškeré právní a daňové
závazky v souvislosti se Soutěží. Ostatní náklady se Soutěží spojené nese výherce.
6.

Pravidla Soutěže jsou k dispozici na www.kika-soutez.cz.

7. Účastník Soutěže souhlasí, že Pořadatel je oprávněn bezúplatně uveřejňovat jména a bydliště (název
obce) výherce hlavních výher na 1.-3. místě, pořizovat a uveřejňovat obrazové či zvukové záznamy
výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od
skončení této Soutěže.
8. Pořadatel není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv. Pořadatel si
vyhrazuje právo změnit a upravovat podmínky Soutěže, vyhlásit jinou soutěž nebo nahradit ceny v
Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající ve stejné hodnotě. Tato pravidla Soutěže nabývají
účinnosti dnem jejich vyhlášení na www.kika.cz, přičemž každý Účastník vyjadřuje svůj souhlas s
pravidly zasláním odpovědi na soutěžní otázku a zaregistrováním svého nákupu na soutěžním webu.
9.

Veškeré případné spory vyplývající z účasti v této Soutěži nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně
Pořadatel dle svého uvážení.

10. Tím, že se Účastníci zaregistrují do Soutěže, souhlasí Účastník se zpracováním poskytnutých osobních
údajů výhradně pro účely vyhodnocení této soutěže a pro interní, propagační a marketingové účely
společnosti Kika Nábytek s. r. o. a to buď přímo společností Kika Nábytek s. r. o. nebo zpracovatelem jí
určeným v souladu s právními předpisy. Účastník dále uděluje účastí v Soutěži souhlas se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícího na svoji e-mailovou adresu. Poskytnutí osobních údajů je

dobrovolné. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné
podobě. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti Kika Nábytek s.r.o. a
pověřenému zpracovateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro provozní účely společnosti je
udělován na dobu 5 let a Účastník jej může kdykoliv písemně na adrese společnosti Kika Nábytek s. r.
o. odvolat. Účastník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů či
jejich odstranění z databáze. Účastník má právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení ke
zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí
nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a
osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel takovému požadavku, má kupující právo
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Čestlice 23. 4. 2018

