
NÁKUPNÍ CENTRUM PALLADIUM 
 

„PALLADIUM SOUT ĚŽ O SKVĚLÉ CENY“ 
SDÍLEJ SVŮJ LOOK NA INSTAGRAMU! 

 
(dále jen „Soutěž“) 

 
PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 
 
I. Všeobecná ustanovení  

1) Společnost Property Solutions s.r.o., nám. Republiky 1078/1, Praha 1, 110 00 IČO: 
27584259 (dále jen „Pořadatel Soutěže“) je pověřena vlastníkem budovy známé jako 
nákupní centrum PALLADIUM, nacházející se na adrese Náměstí Republiky 1 a 1a, Na 
Poříčí 3 a 3a, Praha 1 (dále jen „NC PALLADIUM “), pořádáním 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 2. 7. 2018 do 16. 9. 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. Kromě podmínek 
uvedených v tomto odstavci je podmínkou účasti v Soutěži vlastní instagramový profil 
(https://www.instagram.com). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které nesouhlasí 
s těmito podmínkami Soutěže. 

 



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

3.1 Soutěžící začne sledovat Instagram PALLADIA kliknutím na tlačítko „Sledovat“ 
na instagramovém účtu PALLADIUM PRAHA 
(https://instagram.com/palladiumpraha). 

 

3.2 Soutěžící na svůj instagramový profil nasdílí veřejně dostupnou fotografii 
pořízenou u zrcadla/v kabince označených soutěžní samolepkou ve vybraných 
obchodech viz bod 4). Fotografie by měla zachycovat originální styling 
Soutěžícího, který sdílením svého looku ukazuje, jak si užívá nákupy oblečení, bot 
či kosmetiky během léta v PALLADIU. Soutěžní samolepka nemusí být na 
fotografiích vidět. UPOZORNĚNÍ: Instagramový profil soutěžícího musí být 
nastaven jako VEŘEJNÝ (nikoliv soukromý) a to z toho důvodu, aby se 
Pořadateli Soutěže fotografie soutěžícího zobrazila. 

 

3.3 Každá soutěžní fotografie musí být nahraná jako samostatný příspěvek (tedy nikoli 
jako multiple photos).  

 

3.4 Soutěžící musí nasdílenou fotografii označit hashtagy: #palladiumpraha, 
#soutezpalladium, #vybranyobchod (např. #esprit) a na závěr na fotografii 
označit @palladiumpraha. 

 

4)    Fotografie musí být pořízeny pouze v obchodech, které se zapojily do soutěže a mají tedy 
na svých zrcadlech/v kabinkách nalepeny soutěžní samolepky: A3 SPORT, adidas Concept 
Store, ALPINE PRO, Armani Exchange, Clinique, Dermacol, ESPRIT, FJÄLLRÄVEN, 
GANT, GEOX, HUGO Hugo Boss, La Martina, Lindex, Marionnaud Parfumeries, Marks & 
Spencer, Napapijri, Orsay, PALMERS, Promod, PUMA, Quiksilver & Roxy, SEPHORA, 
SUPERDRY, Tally Weijl, Time Out, T.M.Lewin, VANS, Wrangler / Lee. 

5)  Každý soutěžící může nasdílet na svém instagramovém profilu za celé období trvání 
Soutěže, dle odst. 3. 2. výše, neomezený počet soutěžních fotografií, vyhrát však Soutěžící 
může pouze v jedné kategorii (tzn. za nejvíce postů v soutěži, za fotografii s největším počtem 
„lajků“ nebo v losování). 

6)   Nasdílené fotografie nesmí mít nezákonný či nemorální obsah. Pořadatel Soutěže si 
vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení fotografie s jakkoliv nezákonným či nemorálním 
obsahem nezařadit do Soutěže. 

 

 

 



III. Časový harmonogram Soutěže 

Průběh Soutěže: 

2. 7. – 16. 9. 2018 

Vyhlášení výherců: 

24. 9. 2018 

Způsob vyhodnocení soutěže: 

Po skončení Soutěže vybere Pořadatel Soutěže 3 (tři) výherce, kteří získají ceny za nejvíce 
postů v soutěži a 1 (jednoho) výherce za fotografii s nejvyšším počtem „lajků“ v Soutěži. 
V případě, že bude více soutěžících se shodným počtem postů v soutěži, získá cenu ten, který 
tohoto počtu postů dosáhl jako první. V případě, že fotografie více soutěžících bude mít stejný 
počet „lajků“, získá cenu ten, který uveřejnil příspěvek jako první. Dalších 15 (patnáct) 
výherců bude zvoleno losováním. Do užšího výběru budou zařazeny pouze fotografie 
splňující všechny soutěžní podmínky. 
 
 
IV. Přehled cen a způsob jejich předání  
 
Pořadí 1. Kategorie - ceny za nejvíce postů v soutěži 

1. cena adidas Concept Store dárkový poukaz (2 000 Kč) + SUPERDRY mikina 
z kolekce jaro/léto dle vlastního výběru (do 3 000 Kč) + Dermacol letní 
kosmetický balíček (1 124 Kč) 

2. cena adidas Concept Store dárkový poukaz (1 500 Kč) + Napapijri mikina 
z kolekce jaro/léto dle vlastního výběru (do 3 000 Kč) + Dermacol letní 
kosmetický balíček (1 124 Kč) 

3. cena adidas Concept Store dárkový poukaz (1 000 Kč) + FJÄLLRÄVEN 
batoh Kånken výběru (do 2 290 Kč) + Dermacol letní kosmetický 
balíček (1 124 Kč) 

 
Pořadí 2. Kategorie – cena za fotografii s nejvyšším počtem „lajk ů“ 

1. cena PALMERS dárkový poukaz (2 000 Kč) + GANT dárkový poukaz (2 000 
Kč) + Dermacol letní kosmetický balíček (1 124 Kč) 

 
 
Pořadí 3. Kategorie – losování  

1. cena La Martina dárkový poukaz (2 000 Kč) + Dermacol letní kosmetický 
balíček (1 124 Kč) 

2. cena Orsay dárková karta (2 000 Kč) + Marks & Spencer dárkový poukaz 
(500 Kč) 

3. cena T.M.Lewin dárkový poukaz na košili (1 990 Kč) + Marks & Spencer 
dárkový poukaz (500 Kč) 

4. cena ALPINE PRO olympijský batoh (1 299 Kč) + Marks & Spencer dárkový 
poukaz (500 Kč) 

5. cena VANS (jeden pár obuvi dle výběru) + Marionnaud Parfumeries 
kosmetický balíček 



6. cena PUMA taška/batoh unisex (1 000 Kč) + Quicksilver & Roxy Boardriders 
sluneční brýle (790 Kč) 

7. cena Wrangler / Lee dárkový poukaz (1 000 Kč) + Quicksilver & Roxy 
Boardriders sluneční brýle (790 Kč) 

8. cena Wrangler / Lee dárkový poukaz (1 000 Kč) + Costa Coffee kávový 
balíček (500 Kč) 

9. cena Wrangler / Lee dárkový poukaz (1 000 Kč) + SEPHORA tělový scrub 
(430 Kč) 

10. cena Wrangler / Lee dárkový poukaz (1 000 Kč) + SEPHORA noční maska 
pod oči (410 Kč) 

11. cena Wrangler / Lee dárkový poukaz (1 000 Kč) + SEPHORA čistící voda a 
olej (270 Kč) 

12. cena Tally Weijl dárkový poukaz (1 000 Kč) 
13. cena Lindex dárkový poukaz (1 000 Kč) 
14. cena             Lindex dárkový poukaz (1 000 Kč) 
15. cena Lindex dárkový poukaz (1 000 Kč) 

 

1) Všichni výherci budou uveřejněni na webových stránkách NC PALLADIUM  
(https://www.palladiumpraha.cz) v novince „PALLADIUM SOUTĚŽ O SKVĚLÉ 
CENY ZNÁ SVÉ VÝHERCE“ dne 24. 9. 2018.  Na webových stránkách budou uvedena 
jména výherců z instagramových profilů. 

 
2) Výherci nebudou Pořadatelem informováni, účastníci Soutěže musí sledovat web a 

Facebook PALLADIA . 
 
3) Ceny lze vyzvednout pouze osobně v sídle Pořadatele Soutěže (nám. Republiky 1078/1, 

Praha 1, 110 00), a to v pracovní dny od 25. 9.2018 do 9. 10.2018 mezi 15 – 18 h 
(v pátky mezi 15 - 17 h). V případě, že si výherce nevyzvedne výhru ve výše uvedeném 
časovém období jeho nárok na výhru zaniká bez náhrady.  

 
4) Při převzetí výhry je výherce povinen se přihlásit do svého instagramového účtu na 

mobilním zařízení, za účelem prokázání, že výherce ovládá výherní instagramový účet. 
 
5) Pokud není výherce schopen splnit bod 4), výhra nebude předána. 
 
6) Po převzetí cen do užívání, není možné je reklamovat (tzn., že se na ně nevztahuje 2-letá  

 spotřebitelská záruční doba). 
 

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 soutěžní příspěvky repostovat na svém 
instagramovém účtu.  
 



3) Pořadatel Soutěže má právo zveřejnit jméno soutěžícího a URL jeho instagramového účtu 
na webových stránkách NC PALLADIUM. 

 
4) 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. 

 
5) 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. 

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

možné požadovat namísto případné ceny alternativní plnění v penězích. 
 

7) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo pořídit fotodokumentaci předání cen. V případě  
odmítnutí zdokumentování předání ceny výhercem nebude výherci cena předána. 

 
8) Pořadatel Soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům Soutěže v souvislosti 

s užíváním ceny. 
 

9) Pořadatel Soutěže není odpovědný za kvalitu a záruky na spotřební zboží, které tvoří 
ceny dodávané do Soutěže třetími stranami. 

 

VI.  Prohlášení účastníků Soutěže  

1) Sledováním instagramového profilu NC PALLADIUM a sdílením fotografie a přidáním 
výše zmíněných hashtagů a označení PALLADIA na Instagramu souhlasí soutěžící 
s těmito pravidly Soutěže a zároveň bere na vědomí, že správcem osobních údajů je ve 
smyslu zákona o ochraně osobních údajů Pořadatel Soutěže. Soutěžící uděluje souhlas se 
zpracováním osobních údajů Pořadatelem Soutěže v souladu s platnou legislativou. 
 

2) Soutěžící v rámci Soutěže zveřejňuje veškeré údaje dobrovolně a výhradně na vlastní 
odpovědnost. 

 
3) Soutěžící souhlasí se zveřejněním nasdílené fotografie a s pořízením a se zveřejněním 

fotografií jeho osoby a jeho jména, příjmení a URL instagramového účtu v případě, že se 
stane výhercem, a to i na internetových stránkách a na sociálních sítích (Instagram, 
Facebook) NC PALLADIUM. 

 
4) Soutěžící odpovídá za to, že nasdílená fotografie splňuje podmínky pro zveřejnění na síti 

Instagram – zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné 
jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani 
není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy NC 
PALLADIUM nebo Pořadatele Soutěže. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a 
použití nasdílené fotografie od všech osob, které jsou na nich zachyceny, a odpovídá za 
to, že jejich uveřejněním v rámci Soutěže nebudou poškozená žádná práva třetích osob.  

 



       V Praze dne 29. 06. 2018 

 


