
Soutěž o 10 rodinných vstupů do Aquapalce 

 
 

Organizátor soutěže 

 
- Organizátorem soutěže je společnost Marimex s.r.o, se sídlem Libušská 221/264, Praha 4 -   
Libuš, PSČ: 14200, IČO: 64942422, DIČ: CZ64942422, Zapsáno v Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 42387 (dále jen “organizátor”). 

 

Vyhlášení soutěže 

 
- Organizátor vyhlásil soutěž formou letáku umístěného v prodejně Marimex, na webu 

www.marimex.cz a facebookové stránce https://www.facebook.com/MarimexCZsro. 
 
- Termín konání soutěže: od rána 10. 10. 2016 do půlnoci 17. 12. 2016. Soutěž bude jednokolová. 
 
- Vyhlášení soutěže proběhne 19. 12. 2016. 
 
- Počet výherců: 10 
 
- Výhra:  Rodinné vstupné do aquaparku Aquapalce 
 

Podmínky soutěže  
 
- Zákazník na prodejně Marimex obdrží očíslovaný formulář, kde vyplní jméno, příjmení, PSČ, e-

mailovou adresu a odpoví na soutěžní otázku. 
 
 

Účast v soutěži 
 
- Soutěž je určena všem fyzickým osobám České republiky starším osmnácti let.  
 
- Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se plně je  
     dodržovat. 
 
- Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi a jejich 

rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, sourozenec a manžel/manželka.  
 
-  Účast v soutěži je zdarma.  
 
 

Ceny 

 
- Výhercem jedné z deseti vstupenek se stane soutěžící, který správně odpoví na soutěžní 

otázku: Kolik zákazníků již doma má infrasanu Marimex? Soutěžící bude mít možnost výběru ze 
dvou dopovědí. 

 
- Soutěž bude mít deset výherců. 
 
- Počet správných odpovědí se vydělí jedenácti a popř. zaokrouhlí. Soutěžící, kteří vyplnili formu-

láře s čísly, která jsou násobky získaného čísla, se stanou výherci soutěže. 
 
- Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.  
 
- O výhře budou vítězové informování e-mailem. Výhra bude předávána výhercům osobně 
zástupcem organizátora v prodejně Marimex, Libušská 221/264, Praha 4 - Libuš. Pokud se 

http://www.marimex.cz/
https://www.facebook.com/MarimexCZsro


výherce o výhru nepřihlásí po dobu 30 dnů od vyhlášení, propadá výhra do případných dalších 
soutěží. Nárok na výhru tak zaniká.  

 
 

Osobní údaje 

 
- Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 
e-mailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry a pro další 
obchodní a marketingové účely organizátora, souhlas uděluje na dobu neurčitou.  

 

- V případě, že se stane výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná 
adresa bydliště (obec), na webové a facebookové stránce organizátora. Poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné.  

 

- Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, a 
dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej 
týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, 
peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo 
soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Od-
volání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi. 

 
 

Pravidla hry 

 
- Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené po-
dmínky soutěže. Organizátor má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek 
soutěže jednotlivými soutěžícími.  

 
- Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do  
    soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např.  
    v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.  
 
- Jména výherců bude zveřejněno na webových stránkách organizátora www.marimex.cz  
   a na facebookovém profilu  https://www.facebook.com/MarimexCZsro 
 
- Účastník se zapojením do soutěže souhlasí a s tím, že organizátor je oprávněn pořizovat  

uveřejňovat fotografie výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organi-
zátora. 

 
-  Soutěžící vyplněním slosovacího lístku souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních  
   údajů do databáze společnosti Marimex s.r.o, se sídlem Libušská 221/264,  
   Praha 4 - Libuš, PSČ: 14200, IČO: 64942422, DIČ: CZ64942422, jakožto správce, a s jejich  
   následným zpracováním pro vlastní marketingové účely. Tento souhlas může soutěžící kdykoli  
   písemně odvolat. 
 

- Organizátor soutěže  se zavazuje, že osobní údaje soutěžícího neposkytne v jakékoli podobně 
třetí straně.  

 

- Organizátor soutěže  si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či 
soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 

 

- Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové 
stránce www.marimex.cz. 

http://www.marimex.cz/
https://www.facebook.com/MarimexCZsro
http://www.marimex.cz/

