
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

„LEGO® FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN“ 

Tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) upravují soutěž „LEGOmánie“ (dále jen „soutěž“)
jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel soutěže je společnost LEGO Trading s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 10,
č.p. 3265,  PSČ 130 00, Praha 3, IČ: 250 93 762, společnost je zapsána v  obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 49132 (dále jen „pořadatel“).

Organizačním zajištěním soutěže byly pořadatelem pověřeny společnost Sajler & Partners
s.r.o., IČ: 276 14 450, nám. prezidenta Masaryka 106, 148 00 Praha 4 Kunratce, společnost je
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka
119016, zajišťující samotnou soutěž dne 31. 5. 2014, kdy probíhá realizace soutěže ve stavění
a FILMFEST, s. r. o., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ: 262 73 365, společnost je
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 41255,
zajišťující vystavení soutěžních modelů, hlasování, vyhodnocení a předán výher (dále obě
společnost jen „organizátor“).

2. Doba trvání a místo konání soutěže

Samotná soutěž probíhá dne 31. 5. 2014 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. (dále jen „doba
trvání soutěže“), přičemž po skončení trvání soutěže bude následovat proces jejího
vyhodnocení a výběr výherců. Soutěž se bude konat v obchodním centru Zlaté Jablko,
náměst Míru 174, 760 01 Zlín (dále jen „místo konání soutěže“)

3. Účastníci soutěže a obecné podmínky účast v soutěži

Návštěvník obchodního centra, ve kterém soutěž probíhá, se stává účastníkem soutěže (dále
jen „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“) tak, že splní všechny tyto podmínky účast
v soutěži: 

a) Účastníkem soutěže může být každý návštěvník obchodního centra v místě konání
soutěže, kterému jsou alespoň 4 roky, ale není starší 15 let. Z účast jsou vyloučeny
osoby v pracovním vztahu s pořadatelem nebo organizátorem nebo se společnostmi,
které se podílejí na jakékoliv marketngové, prodejní nebo reklamní kampani pořadatele
a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském vztahu s těmito osobami, zejména osoby
vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

b) Základním předpokladem účast v soutěži je sestavení co nejzajímavějšího a
nejkreatvnějšího modelu flmové klapky z kostek stavebnice LEGO, a to tak, aby model



flmové klapky po složení z kostek LEGO bylo možno veřejně prezentovat pověšením na
zeď bez rizika rozpadnut nebo znehodnocení (možnost svázání modelu). Po sestavení
modelu flmové klapky z kostek stavebnice LEGO návštěvník obchodního centra
stanoveného věku, předá tuto klapku hodnotcím pracovníkům organizátora. Pokud
bude jeho model flmové klapky zařazen mezi 50 nejlepších, postupuje v součinnost se
svým zákonným zástupcem podle níže uvedených bodů ad. c) a ad. d). V případě, že jeho
model flmové klapky nebude zařazen pracovníky organizátora mezi 50 nejlepších, jeho
účast na soutěži tmto končí.

c) Zákonný zástupce účastníka soutěže v místě konání soutěže vyplní do připraveného
formuláře jméno a příjmení účastníka soutěže, jeho věk a dále jméno a příjmení
zákonného zástupce účastníka soutěže, doručovací adresu zákonného zástupce,
kontaktní telefon a email zákonného zástupce a formulář předá přítomné hostesce
organizátora, která doplní na formulář číslo soutěžního modelu flmové klapky. Hosteska
je oprávněna v případě pochybnost požadovat prokázání věku účastníka soutěže. Pokud
návštěvník obchodního centra neposkytne všechny tyto údaje, nebude do soutěže
zařazen, či z ní bude vyřazen. Za účastníka soutěže formulář vyplní jeho zákonný
zástupce. Účast v soutěži je podmíněna souhlasem zákonného zástupce, proto všechny
formuláře musí být podepsány zákonným zástupcem účastníka soutěže. V případě, že
zákonný zástupce nevydá souhlas, tedy nepodepíše formulář, účastník soutěže nebude
do soutěže zařazen, či z ní bude vyřazen. Za zákonného zástupce se pro účely této
soutěže považuje rodič nebo osoba starší 18 let, prokazatelně doprovázející účastníka
soutěže.

d) Každý účastník soutěže se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

4. Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví
nebo poruší tato úplná pravidla soutěže.

Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo požádat účastníka soutěže, resp. jeho
zákonného zástupce o prokázání skutečnost dokládající jeho platnou účast v soutěži dle
těchto pravidel. V případě, že pořadatel nebo organizátor zjist během doby konání soutěže,
že účastník nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel soutěže, popřípadě pokud účastník
soutěže odmítne prokázat skutečnost dokládající jeho platnou účast v soutěži nebo tato
pravidla soutěže porušil, je oprávněn takového účastníka bez dalšího ze soutěže vyloučit.

5. Soutěž, výhry a podmínky získání výher

a) Výběr výherce spočívá ve výběru nejlepších modelů flmové klapky sestavené z kostek
stavebnice LEGO, které byly zařazeny do soutěže organizátorem, a které budou
vystaveny od 1. 6. do 5. 6. 2014 v otevírací době v obchodním centru v místě konání
soutěže. Nejlepší soutěžní model flmové klapky bude vybrán na základě hlasování
návštěvníků obchodního centra v místě konání soutěže s tm, že se hlasovat bude
prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou k dispozici v OC Zlaté Jablko u



hlasovacího boxu. Osoba hlasující vyplní na hlasovací lístek číslo modelu, pro který
hlasuje a dále své jméno a příjmení a telefonní číslo, za účelem případné kontroly, že
nebylo jednou osobou hlasováno opakovaně. Opakované hlasování je vyloučeno.
Výherce se vybírá ze všech soutěžních modelů flmových klapek účastníků soutěže, kteří
splnili podmínky účast v soutěži dle těchto pravidel. Výhercem se stane ten ze
soutěžících, jehož soutěžní model získá v době hlasování, tedy od otevření obchodního
centra v místě konání soutěže dne 1. 6. 2014 do uzavření obchodního centra dne 5. 6.
2014 nejvíce hlasů. 

b) Výhercem hlavní výhry v soutěži se stanou t účastníci soutěže, jejichž modely flmových
klapek získaly nejvíce hlasů, a to konkrétně 1. až 10. nejvyšší počet hlasů. Ostatním
účastníci soutěže na 11. – 50. místě mají nárok na drobnou cenu od Pořadatele. Po
ukončení hlasování dne 5. 6. 2014 bude také vylosován jeden z hlasujících, který bude
odměněn 1 ks stavebnice LEGO®.  

c) Hlavní výhrou v soutěži je 11 ks stavebnice LEGO® v množství 1 ks pro každého výherce a
1ks je určen pro vylosovaného hlasujícího. Odměněno bude celkem 10 soutěžících
s nejvyšším počtem hlasů a jeden hlasující. Dále bude rozdáno dalších 40 ks drobných cen
v počtu 1 ks pro každého účastníka soutěže na 11. až 50. místě.

d) Výherci budou zveřejněni bezprostředně po skončení hlasování zveřejněni na: 
„htps://www.facebook.com/ZLINFILMFESTIVAL?fref=ts“ a „htp://www.zlinfest.cz/“

6. Převzet výhry

a) Organizátor zašle výhru výherci na adresu jeho zákonného zástupce uvedenou
ve formuláři. Povinnost organizátora předat výhru je splněna již odesláním na adresu
uvedenou ve formuláři. Pokud se výhru výherci nepodaří doručit na první pokus, právo
výherce na výhru propadá ve prospěch pořadatele.

b) Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení výhry v případě, pokud
výhru zaslali na adresu uvedenou zákonným zástupcem výherce do formuláře. 

c) Pořadatel a organizátor neodpovídají za jakékoliv vady, které by výhra mohla mít. Účast
na výhře je zcela dobrovolná.

7. Osobní údaje 

Vyplněním formuláře podle těchto pravidel každý účastník soutěže a jeho zákonný zástupce:

a) dává pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitm své e-mailové adresy, kterou
pořadateli poskytl v souvislost se svou účast v soutěži, pro obchodní a marketngové
účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; 

b) dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995
Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších

http://www.zlinfest.cz/
https://www.facebook.com/ZLINFILMFESTIVAL?fref=ts


údajů uvedených ve formuláři nebo údajů, které v souvislost se svou účast v soutěži
poskytne, za účelem prověření jeho platné účast v soutěži, předání výhry v soutěži a pro
další obchodní a marketngové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; též uděluje
pořadateli souhlas v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, s
jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a název obce, ve sdělovacích prostředcích,
reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tskových materiálech, dalších
komunikačních médiích a na webových stránkách pořadatele a stránce organizátora.
Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tm, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k
účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetch osob pověřených
pořadatelem, zejména společnost pověřenou organizačním zajištěním této soutěže
(organizátorem soutěže). Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i
další osobní údaje účastníka. Poskytnut osobních údajů je dobrovolné. Účastník má
právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále
práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej
týkají, a právo je opravit, doplnit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i
právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostučinění nebo peněžitou náhradu,
bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou
důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je
účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení účastníka soutěže z
další účast v soutěži včetně ztráty případného nároku na výhru nebo její předání, bude-li
doručeno před jejím předáním.  

8. Ostatní ustanovení a podmínky

1. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnost odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo
nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly
být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna výher či vyplacení
peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účast v soutěži či výher
právní cestou, není možná.

2. Výherci nevzniká právo výhry reklamovat. 

3. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně
změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinnost ode dne
uveřejnění v místech konání soutěže.

4. Vyplněním formuláře projevuje každý účastník soutěže souhlas s těmito úplnými pravidly
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

5. Tato pravidla jsou k nahlédnut po celou dobu trvání soutěže v místech konání soutěže
a/nebo v provozovně organizátora soutěže.

V Praze dne 21. 5. 2014


