
Úplná pravidla soutěže „Vyhrajte dovolenou snů od Invia a 1000 bestsellerů“ 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhrajte dovolenou snů od 
Invia a 1000 bestsellerů“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který 
závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla jsou dostupná na 
www.knizniklub.cz/soutez.  

 
Pořadatel soutěže: 

EUROMEDIA GROUP, a.s. 
se sídlem Nádražní 896/30, Praha 5, PSČ 150 00 
IČ: 497 09 895  
(dále jen „pořadatel“) 

 
1. Termín a místo konání soutěže:  

• Soutěž probíhá v termínu od 1. ledna 2018 do 30. září 2018 v České republice (dále jen „doba 
konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).  

 
2. Účast v soutěži:  

• Soutěže se může zúčastnit pouze aktivní člen Knižního klubu (dále také „účastník“ nebo 
„soutěžící“) s doručovací adresou na území České republiky, který splní níže uvedená pravidla 
soutěže.  

 
3. Pravidla soutěže 

Pro účast v soutěži musí účastník nakoupit v Knižním klubu (v prodejnách, na webu nebo přes 
zákaznický servis) od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 alespoň 6 knih v jakékoli hodnotě anebo 
libovolný počet knih v celkové hodnotě minimálně 1500 Kč vč. DPH (bez ceny za dopravu). 
Účastník soutěže bude do slosování zařazen automaticky, není třeba se registrovat. Při 
veškerých nákupech či objednávkách musí člen Knižního klubu (KK) použít své členské 
(zákaznické) číslo. Účastník může požádat pořadatele o vyřazení ze soutěže, nesouhlasí-li se 
svým automatickým zařazením do soutěže. 

 

• Soutěžící bude do soutěže zapojen pouze jednou za celou dobu trvání soutěže bez ohledu na 
celkový počet nakoupených knih a jejich celkovou hodnotu v době konání soutěže.  

 

• Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu hlavní cenu (poukaz na zájezd) a jednu vedlejší 
cenu (knihu) bez ohledu na celkový počet nakoupených knih a jejich celkovou hodnotu 
v době konání soutěže. 

 

• Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky. 
Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže 
jednotlivými soutěžícími. 
 

• Účastníci soutěže, kteří nesplnili podmínky účasti v soutěži nebo jednali v rozporu s pravidly 
soutěže, jsou ze soutěže vyřazeni.  

 
4. Výherce, výhry v soutěži: 
 

• Pořadatel do soutěže vkládá následující výhry: 
 

Hlavní výhry: 1x poukaz na zájezd v hodnotě 60.000 Kč a 5x poukaz na zájezd v hodnotě 
15.000 od cestovní agentury Invia 



Vedlejší výhry: Knihy – mix různých žánrů (celkem 1000 knih) 
 

 

• Výhercem 6 hlavních výher se stane 6 vylosovaných soutěžících. Losování výherců hlavní 
výhry proběhne dne 1. 10. 2018 ze všech členů Knižního klubu, kteří splnili podmínky 
soutěže. Jako první bude vylosován výherce poukazu v hodnotě 60.000 a dále potom 5 
výherců poukazů za 15.000 Kč.  
 
Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu hlavní cenu za celou dobu trvání soutěže. Pro účely 
vyhodnocení soutěže je soutěžící identifikován dle členského (zákaznického) čísla.  
 

• Výhercem 1000 vedlejších výher se stane dalších 1000 vylosovaných členů KK. Losování 
proběhne dne 1. 10. 2018 po vylosování hlavních výher. 
 
Každý soutěžící může vyhrát pouze vedlejší hlavní cenu za celou dobu trvání soutěže. Pro 
účely vyhodnocení soutěže je soutěžící identifikován dle členského (zákaznického) čísla.  
 

5. Oznámení a předání výhry 
 

• Výherci jsou informováni: 

a) o výhře hlavní výhry do 7 pracovních dní od losování. Výherci hlavní výhry jsou 
kontaktováni telefonicky na telefonním čísle uvedeném při vstupu do KK a v rámci 
telefonátu jsou požádáni o doplnění adresy pro odeslání výhry v rámci České republiky. 
Pokud nebudou zastižení telefonicky, bude jim zaslán e-mail na e-mailovou adresu 
uvedenou při vstupu do KK. Nelze-li se výherci 3x dovolat a nebude-li reagovat do 7 dnů 
po odeslání e-mailu, ztrácí výherce nárok na hlavní výhru a taková výhra nebude 
zařazena zpět do soutěže. 

 

b) o výhře vedlejší výhry do 7 pracovních dní od losování. Výherci vedlejší výhry jsou 

kontaktováni e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při vstupu do KK. Email bude 

obsahovat odkaz na nabídku knih, z nichž si výherce může vybrat svou vedlejší výhru. 

Neučiní-li tak do 7 dnů, ztrácí výherce nárok na vedlejší výhru a taková výhra nebude 

zařazena zpět do soutěže.   

• Výhry budou výhercům zaslány na sdělenou adresu nebo na adresu, kterou mají uvedenou 
pod svým členským číslem. Výhry se budou rozesílat do 30 dnů od skončení soutěže.  

 

6. Pořadatel soutěže neodpovídá za žádnou újmu související s účastí soutěžícího v soutěži či 
uplatněním a převzetím výher ani za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození zásilek.  
 

7. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výher. 
Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto 
jinak. 
 

8. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. 
Pořadatel nenese zejména jakékoli nebezpečí škody na výhře. 

 
9. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu dle pravidel náleží. Výhry není možné 

alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.  
 



10. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s 
příslušnými právními předpisy. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti 
a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání výherce.      

 
11. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně 

dodržovat. 
 
12. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. 
 
13. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž 

úplně zrušit nebo zkrátit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 
 
14. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude 

mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo 
jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto 
rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti odvolání. 

 
15. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj výslovný souhlas s jejími pravidly a s tím, že 

pořadatel je oprávněn užít v souladu s §77 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město výherce v médiích (včetně internetu), 
propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím 
poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem 
podobizny, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích 
a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.  

 
16. Účastí v soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů 

v rámci této soutěže, tj. jméno, příjmení, e-mail, adresa a telefonní číslo (dále jen „údaje“), 
pořadatelem pro účely vyhodnocení této soutěže a dále se zařazením těchto údajů do databáze 
pořadatele a s jejich následným zpracováním pořadatelem anebo prostřednictvím zpracovatele 
pořadatele pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání 
informací o pořádaných marketingových akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání 
obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků 
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále pro 
statistické, technické a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu 
(maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. 
Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat 
pořadatele nebo jeho zpracovatele o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, 
zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedením jejich opravy, doplněním nebo 
jejich likvidací. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně 
písemně odvolán. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek 
vyřazení účastníka ze soutěže. 

 
17. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všech spolupracujících právnických a 

fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným blízké. Ze soutěže 
jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům. 

 
18. Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.knizniklub.cz/soutez. 

 
19. Více informací na telefonické infolince 296 536 666, která je v provozu Po – Pá 8.00 - 20.00. 


