
Pravidla akce 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel akce „Vyhraj super ceny s tradičními křupkami Secalo!“ (dále jen „Akce“).  

 

Pořadatel akce 

Pořadatelem akce je společnost Secalo a.s., IČ: 42868025, se sídlem Martinovská 3168/48, 708 00 Ostrava -Martinov, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 241 (dále jen „Pořadatel“). 

 

Termín a místo konání akce 

Akce probíhá v termínu od 1. 12. 2014 na neurčito na území České republiky (dále jen„Doba konání akce“). 

 

Účastník 

Účastníkem se může stát jen fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, nebo Slovenské 

republiky (dále jen „Účastník“). 

Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, zaměstnanci dalších společností a osob zapojených do přípravy této akce, 

jakož i jim osoby blízké dle § 116 občanského zákoníku. Pořadatel má právo vyřadit z účasti v akci všechny osoby, které 

jsou v zaměstnaneckém poměru ke společnostem, podílejícím se na přípravě akce a také k vyřazení osob, u kterých 

bude zjištěno podvodné nebo nekalé jednání, nebo pokud k tomuto jednání bude mít Pořadatel podezření) 

 

Mechanika akce 

Principem akce je zadání emailové adresy Účastníka na webové stránce www.secalo.cz, kdy Účastník tímto zadáním 

potvrzuje souhlas s pravidly akce a zařazuje se do slosování o ceny, které probíhá každé tři měsíce.  

Tzn. termín zadání emailových adres a losování: 4. 1. - 31. 3. 2016 - termín losování 1. 4. 2016 

 2. 4. - 30. 6. 2016 - termín losování 1. 7. 2016 

 2. 7. - 30. 9. 2016 - termín losování 1. 10. 2016 

 2. 10. - 31. 12. 2016 - termín losování 2. 1. 2017 

Na stejném principu budou probíhat další slosování. 

  

Výhry 

Výhry získávají 2 z vylosovaných Účastníků akce, kteří vždy v termínu každého losování zadali svou emailovou adresu do 

formuláře na webové stránce www.secalo.cz. 

1. místo - krabice křupek Secalo (60 sáčků), tričko Secalo 

2. místo - krabice křupek Secalo (60 sáčků) 

V případě výhry budou výherci kontaktováni e-mailem ve lhůtě 14 dnů od losování. Pokud se pořadateli nepodaří 

výherce zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu (přičemž se Pořadatel zavazuje kontaktovat výherce alespoň 2x 

prostřednictvím e-mailu), zaniká nárok výherce na získání této výhry. Výhercům, kteří zašlou v řádném termínu své 

údaje bude výhra odeslána do 40 dnů od losování na adresu v rámci České nebo Slovenské republiky, kterou uvede po 

kontaktování na výherní email. Výhry (miska, trička) budou rozesílány do vyčerpání zásob výher pro akci. Pořadatel akce 

neručí za ztrátu, nedoručení, opoždění doručení nebo poškození výhry zaslané výherci. V případě, že se nepodaří doručit 

výhru výherci na kontaktní adresu uvedenou v emailu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté 

výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům Pořadatele. Hodnotu výhry není 

možné vyplatit v hotovosti ani jiným způsobem.  

 

Zpracování osobních údajů 

Odesláním své emailové adresy souhlasí účastník se zařazením poskytnutých osobních údajů do databáze Pořadatele a s 

jejich následným zpracováním Pořadatelem pro marketingové účely a zasíláním obchodních sdělení. Pořadatel při 

zpracování osobních údajů bude postupovat dle platných právních předpisů České republiky. 

 

Závěrečná ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si 

rovněž vyhrazuje právo výměny výher za jím vybrané odpovídající jiné výhry. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé 

škody v souvislosti s účastí v akci. 

Úplná pravidla jsou k dispozici na webové prezentaci www.secalo.cz. V Ostravě dne 4. 1. 2016  
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