
 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE “UKAŽTE, ŽE PATŘÍTE K SOBĚ” 
 
 

I. Pořadatel soutěže 
 
Pořadatelem soutěže je společnost BeWooden Company s.r.o., IČO 03771504, se sídlem           
Ke Kůtám 31, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném            
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61227 
(dále jen “pořadatel” nebo “BeWooden”). 
 
 

II. Termín a místo konání soutěže 
 
Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2018 09:00:00 hod do 31. 8. 2018 23:59:00 hod včetně                 
(dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání             
soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek https://www.bewooden.cz/ 
 
III. Výhra 

 
V soutěži se hraje o tuto výhru: 
Romantický pobyt pro dva. 
Romantický pobyt zahrnuje: 

- zapůjčení automobilu na 3 dny 
- ubytování na 2 noci 
- degustační večeři pro 2 osoby 
- projížďku na lodičkách 
- piknik 
- výlet na Lysou horu 
- prohlídku dílny BeWooden 
- fotografie páru od profesionálního fotografa 
- balíček produktů BeWooden 

 
 
IV. Účastníci soutěže 

 
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s trvalým pobytem              
a s doručovací adresou na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“             
nebo „soutěžící“). 
 
Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svého             
zákonného zástupce. Tuto skutečnost je pořadatel soutěže oprávněn kdykoliv ověřit,          
a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to            
ani dodatečně, daného účastníka do soutěže nezařadí, resp. je oprávněn účastníka           
ze soutěže bez náhrady vyloučit, byl-li tento do soutěže zařazen (viz odst. 3 tohoto článku              
pravidel). Pořadatel je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného           
zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit pořadateli tento písemný souhlas             

https://www.bewooden.cz/


 

zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů           
ode dne odeslání žádosti, nebude do soutěže zařazen, popř. z ní bude vyloučen. 
 
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož             
i ke všem s ním spolupracujícím společnostem, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za             
osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského              
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže             
nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv               
důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti            
v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. Účastník soutěže bude            
vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání             
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která             
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 
 
 

V. Mechanika soutěže 
 
Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže splní tyto 2 podmínky:  
a. Nakoupí v době konání soutěže alespoň 2 produkty z eshopu https://www.bewooden.cz/ 
b. Odpoví na soutěžní otázku “Kolik dřevěných motýlků BeWooden se prodalo od roku             
2013?” 
 
Účastník soutěže je do soutěže zařazen okamžikem zaplacení objednávky. Každý účastník           
se může zapojit opakovaně, splní-li obě výše zmíněné podmínky. 
 
Určení výherců: 
V soutěži se uděluje pouze 1 výhra (viz bod č. III těchto pravidel). 
Výhercem soutěže je ten účastník, který splní obě podmínky pro účast v soutěži a jehož               
odpověď na otázku bude správná nebo bude ze všech odpovědí nejblíž pravdě. V případě              
více správných odpovědí nebo více stejných odpovědí nejbližších pravdě, bude z těchto            
vybrán ten účastník, který odpověděl nejdříve. 
Výherce bude zveřejněn nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže na webových stránkách             
https://www.bewooden.cz/.  
 
 
VI. Předání výhry 

 
O výhře bude pořadatel informovat výherce prostřednictvím e-mailu, který účastník uvedl           
při vstupu do soutěže. Pokud se pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat do 4 týdnů            
od vyhlášení soutěže (pořadatel zašle v tomto období výhercům nejméně 3 e-maily), ztrácí            
výherci nárok na výhru, a to bez nároku na kompenzaci nebo na dodatečné přidělení výhry. 
 
V takovém případě bude výhra předána náhradnímu výherci, kterého vybere porota           
pořadatele z těch účastníků soutěže, kteří splňují pravidla soutěže. Po ověření nároku            
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na výhru bude výherce zveřejněn (jméno, příjmení, město) v seznamu výherců na webových            
stránkách pořadatele, na facebookovém profilu pořadatele soutěže, s čímž soutěžící svojí           
účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas. 
Pořadatel nabídne výherci termíny pro romantický pobyt na základě kapacitních možností.           
Termín bude dohodnut po vzájemném souhlasu pořadatele a výherce. 
 
 
VII. Zpracování osobních údajů 
 
Účastí v soutěži souhlasí účastník s pravidly této soutěže a s tím, že jeho osobní údaje                
budou zpracovávány v rozsahu dle čl. IV. odst. 1 písm. b. těchto pravidel (ev. v případě                
výhry pak odesláním odpovědi na výherní zprávu souhlasí, že budou zpracovány v rozsahu             
(uvedeném) rozšířeném o údaje uvedené v čl. III. odst. 3 pravidel) spolu s údaji o účasti                
v soutěži a soutěžních vstupech (dále jen „údaje“) společností BeWooden Company s.r.o.,           
se sídlem: Ke Kůtám 31, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, jakožto pořadatelem (dále jen             
jako „Společnost“), a to za účelem účasti účastníka na marketingové akci Společnosti            
v podobě této spotřebitelské soutěže, zahrnující následující operace zpracování: realizace,         
vedení a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher, zařazení do marketingové databáze           
pro profilování a přímý marketing z důvodu zasílání vybraných obchodních sdělení. Souhlas           
je dobrovolný, poučený a je udělen na dobu trvání účelu, tedy na dobu neurčitou, respektive               
do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Více informací           
o zpracování, informace o uplatnění práv (včetně práva na námitky proti přímému           
marketingu), podávání stížností a informace o orgánu dozoru a zpracovatelích účastník           
nalezne v obchodních podmínkách na webových stránkách pořadatele. 
 
Účastníci soutěže, resp. jejich zákonní zástupci, výslovně souhlasí s tím, že zadavatel            
soutěže je oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského                 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně účastníkem uvedené jméno a město           
v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele        
v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být získávány,               
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy           
účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let               
od ukončení soutěže.  
 
VIII. Závěrečná ustanovení 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech           
týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit,            
prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě,              
že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou              
dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese https://www.bewooden.cz/.  
 
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel se           
souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného          
typu a odpovídající hodnoty. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou           
za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. 



 

 
Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně            
utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry.  
 
O výhře v soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel. Účastí v soutěži              
projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně             
dodržovat. 
 
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená         
k sociální síti Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace            
zadavateli, pořadateli a technickému správci soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. 
 
Originál úplného znění pravidel soutěže bude po dobu trvání soutěže zveřejněn           
na internetových stránkách http://www.bewooden.cz/. 


