
NÁKUPNÍ CENTRUM PALLADIUM 

 

„VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ“ 
(dále jen „Soutěž“) 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

 

I. Všeobecná ustanovení  

1) Pořadatelem Soutěže nákupního centra PALLADIUM, nacházejícího se na adrese Náměstí 

Republiky 1 a 1a, Na Poříčí 3 a 3a, Praha 1 (dále jen „NC PALLADIUM“), je  

společnost Property Solutions s.r.o., nám. Republiky 1078/1, Praha 1, 110 00 IČO: 275 84 

259 (dále jen „Pořadatel Soutěže“). 

 

2) Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele Soutěže, dále společnosti 

věnující ceny do Soutěže a osoby jim blízké (tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké  

ve smyslu § 22, Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). V případě, že se výhercem 

stane taková osoba, výhra není platná a nepředá se. 

 

3) Soutěž probíhá od 8. 2. 2018 do 14. 2. 2018 včetně. 

II. Podmínky účasti v Soutěži 

1) Soutěže se mohou zúčastnit ti, kteří řádně splní podmínky této Soutěže, přičemž Pořadatel 

Soutěže si ponechává výhradní právo výsledného posouzení splnění podmínek Soutěže 

jednotlivými účastníky. Osoby, které nesplňují podmínky účasti v Soutěži nebo jednají v 

rozporu s nimi, nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se prokáže, že osoba nesplňující 

podmínky Soutěže se i přesto stala výhercem, například v důsledku nepravdivých 

informací, které poskytla, nebude mít nárok na výhru. 

2) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České 

republiky, která nejpozději v době registrace do Soutěže dovrší věkové hranice 18 let. 

Účastníkem Soutěže může být i nezletilá fyzická osoba s doručovací adresou na území 

České republiky za podmínky udělení písemného souhlasu zákonného zástupce, který je 

zároveň oprávněn jménem nezletilého převzít případnou výhru. Soutěže se nemohou 

zúčastnit osoby, které nesouhlasí s těmito podmínkami Soutěže. 

 

3) Podmínkami účasti, které musí být splněny všechny současně, jsou:   

3.1 Soutěžícím je ten kdo si od 8. 2. 2018 od 9:00 do 14. 2. 2018 do 13:00 vyzvedne na 

Infokiosku NC PALLADIUM (patro 0) valentýnské přání a soutěžní kupon, které 

jsou označeny stejným pořadovým číslem. Vyzvedávání i odevzdávání přání a 

soutěžního kuponu je možné pouze v provozní době Infokiosku (tzn. každý den od 

9:00 do 21:00). 

 



3.2 Do valentýnského přání soutěžící napíše svůj vzkaz a do soutěžního kuponu své 

osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu a podpis).  

3.3 Valentýnské přání s vlastním vzkazem zavěsí soutěžící na dekoraci (3D srdce) 

umístěnou vedle Infokiosku a vyplněný soutěžní kupon vhodí do boxu na 

Infokiosku.  

4) Každý soutěžící může zavěsit na dekoraci pouze jedno valentýnské přání, tzn. že vyhrát 

může pouze jednou. 

 

5) Po skončení Soutěže vybere Pořadatel Soutěže patnáct (15) nejoriginálnějších 

valentýnských přání, které získají ceny dle daného pořadí, které bude rovněž určeno 

odbornou porotou. Při výběru bude hodnocena nápaditost a dodržení všech soutěžních 

podmínek.  

III. Časový harmonogram Soutěže 

Průběh Soutěže: 

8. 2. – 14. 2. 2018 (do 13:00) 

Vyhlášení výherců: 

21. 2. 2018 

IV. Přehled cen a způsob jejich předání  
 

Pořadí Popis ceny  

1. cena Dárkový voucher (restaurace UNO v NC PALLADIUM) v hodnotě 1 000 

Kč + 2x dárkový voucher na tall nápoj (Starbucks) + dárková karta 

(Deichmann) v hodnotě 200 Kč + kosmetický balíček 4 deluxe miniatur 

(Kiehl´s Since 1851) + 2x dárkový voucher (Knihkupectví 

PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

2. cena Souprava kalhoty a podprsenka dle vlastního výběru (Lindex) + 

kosmetický balíček 4 deluxe miniatur (Kiehl´s Since 1851) + 2x dárkový 

voucher na tall nápoj (Starbucks) + dárková karta (Deichmann) v hodnotě 

200 Kč + kosmetický balíček 4 deluxe miniatur (Kiehl´s Since 1851) + 2 

x dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

3. cena Kosmetický balíček (Manufaktura) + dárková karta (Bubbleology) 

v hodnotě 600 Kč + 2x dárkový voucher na tall nápoj (Starbucks) + 

dárková karta (Deichmann) v hodnotě 200 Kč + kosmetický balíček 4 

deluxe miniatur (Kiehl´s Since 1851) + 2x dárkový voucher 

(Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

4. cena Kosmetický balíček (Manufaktura) + dárková karta (Bubbleology) 

v hodnotě 600 Kč + 2x dárkový voucher na tall nápoj (Starbucks) + 

dárkový balíček ořechů (Oříšky Veselá Veverka) + malá peněženka 

Vagabond (PERY) + kosmetický balíček 4 deluxe miniatur (Kiehl´s Since 

1851) + 2x dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 

Kč 

5. cena Kosmetický balíček (Manufaktura) + dárková karta (Bubbleology) 

v hodnotě 600 Kč + 2x dárkový voucher na tall nápoj (Starbucks) + 



dárkový balíček ořechů (Oříšky Veselá Veverka) + malá peněženka 

Vagabond (PERY) + 2x dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) 

v hodnotě 100 Kč 

6. cena Kosmetický balíček (Manufaktura) + dárková karta (Bubbleology) v 

hodnotě 600 Kč + 2x dárkový voucher na tall nápoj (Starbucks) + dárkový 

balíček ořechů (Oříšky Veselá Veverka) + malá peněženka Vagabond 

(PERY) + 2x dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 

100 Kč 

7. cena Kosmetický balíček (Manufaktura) + dárková karta (Bubbleology) v 

hodnotě 600 Kč + 2x dárkový voucher na tall nápoj (Starbucks) +  2x 

dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

8. cena Parfém a šátek Orsay + dárkový voucher (Eiffel optic) v hodnotě 500 Kč 

+ 2x dárkový voucher na tall nápoj (Starbucks) + 2x dárkový voucher 

(Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

9. cena Parfém a šátek (Orsay) + balení pamlsků pro psy (PET CENTER) + 2x 

dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

10. cena Parfém a šátek (Orsay) + balení pamlsků pro psy (PET CENTER) + 2x 

dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

11.cena Parfém a šátek (Orsay) + balení pamlsků pro kočky (PET CENTER) +   

dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

12.cena Parfém a šátek (Orsay) + balení pamlsků pro kočky (PET CENTER) + 

dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

13.cena Kosmetický balíček (Yves Rocher) + malá peněženka Vagabond (PERY) 

+ dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

14.cena Kosmetický balíček (Yves Rocher) + malá peněženka Vagabond (PERY) 

+ dárkový voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

15.cena Kosmetický balíček (Yves Rocher) + malá peněženka Vagabond (PERY) 

+ voucher (Knihkupectví PALLADIUM) v hodnotě 100 Kč 

1) Všichni výherci budou 21. 2. 2018 kontaktováni Pořadatelem Soutěže e-mailem o své 

výhře a zároveň budou uveřejněni na webových stránkách NC PALLADIUM 

(https://www.palladiumpraha.cz) v novince „Valentýnská soutěž zná své výherce“. Na 

webových stránkách budou uvedena jména a příjmení výherců. 

 

2) Soutěžící jsou povinni si cenu vyzvednout osobně v sídle Pořadatele Soutěže (nám. 

Republiky 1078/1, Praha 1, 110 00), a to v termínu od 22. 2. do 1. 3. 2018 mezi 15 – 18 h 

(v pátky jen do 17 h). Pokud tak neučiní, cena propadne ve prospěch Pořadatele Soutěže. 

Pořadatel není povinen ceny předávat jiným způsobem či zasílat poštou. 

 

3) Při převzetí výhry je výherce povinen na požádání předložit občanský průkaz či jiný doklad 

umožňující identifikaci výherce. 

 

4) Pokud není výherce schopen splnit bod 3), výhra nebude předána. 

V.  Práva Pořadatele Soutěže  

1) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit tato pravidla a 

podmínky Soutěže nebo Soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. 

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže ani 

za škodu, kterou výhra může způsobit výherci či třetím osobám.  

 



2) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo ze Soutěže vyřadit soutěžícího, který se jakýmkoliv  

podvodným způsobem bude snažit ovlivnit výsledky Soutěže nebo na kterého bude mít  

Pořadatel Soutěže podezření, že se o takový způsob jednání jen pokusil. Pořadatel Soutěže 

o vyřazení soutěžícího ze Soutěže nemusí nijak informovat. 

 

3) O jakýchkoliv námitkách vůči průběhu Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel 

Soutěže, rozhodnutí Pořadatele Soutěže o námitkách je konečné. Výsledek Soutěže je 

taktéž konečný, bez možnosti odvolání. 

 

4) Účast v Soutěži ani žádnou z cen není možné vymáhat právní cestou. Stejně tak není  

možné požadovat namísto případné ceny alternativní plnění v penězích. 

 

5) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo pořídit fotodokumentaci předání cen.  

 

6) Pořadatel Soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům Soutěže či třetím 

osobám v souvislosti s užíváním ceny. 

 

7) Pořadatel Soutěže není odpovědný za kvalitu a záruky na spotřební zboží, které tvoří ceny 

dodávané do Soutěže třetími stranami. 

VI. Prohlášení účastníků Soutěže  

1) Účastí v Soutěži soutěžící: 

 

a) uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 

zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 

(dále jen „Zákon“); 

b) souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které poskytl v rámci registrace do Soutěže, 

mohou být Pořadatelem Soutěže zpracovávány a uchovávány v rozsahu 

potřebném pro uvedený účel a pro statistické a marketingové účely Pořadatele 

Soutěže ve smyslu Zákona;  

c) potvrzuje, že byl informován ve smyslu § 11 Zákona, že poskytnutí osobních 

údajů je dobrovolné a že může svůj souhlas kdykoli písemně odvolat; 

d) bere na vědomí, že správcem osobních údajů je ve smyslu Zákona Pořadatel 

Soutěže; 

e) zveřejňuje veškeré osobní údaje dobrovolně a výhradně na vlastní odpovědnost; 

f) souhlasí s těmito pravidly Soutěže; a 

g) souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení Pořadatelem Soutěže v případě, 

že se stane výhercem, a to na internetových stránkách, popř. sociální síti 

Facebook NC PALLADIUM. 

 

V Praze dne 07. 02. 2018 


