Pravidla marketingové soutěže „Cestujeme a grilujeme
s Yespass“
1.

Úvod
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže „Cestujeme a grilujeme s Yespass“ (dále
jen „Akce“).

2.

Pořadatel a provozovatel Akce
Pořadatelem a provozovatelem Akce je společnost SMART myMONEY a.s., se sídlem Nad Ovčírnou
V 1778/11, 760 01 Zlín, IČ: 28352599 (dále jen „pořadatel“).

3.

Termín a místo konání Akce
3.1. Akce probíhá v termínu od 3. května do 6. června 2021.
3.2. Losování o hlavní výhry proběhne 7. června 2021. Losování o vedlejší výhry probíhá vždy jednou týdně.
Do soutěže o hlavní výhry a vedlejší výhry se zákazníci mohou zapojit do 6. června 2021.
3.3. Akce probíhá na území České republiky ve všech maloobchodních prodejnách sítě PRAMEN CZ a ve
vybraných prodejnách maloobchodní sítě ENAPO, tj. v partnerských prodejnách zákaznického
programu YESPASS, jejichž seznam je uvedený na webových stránkách www.yespass.cz (dále jen
„partnerské prodejny).

4.

Princip Akce
4.1. Zákazník, který je členem zákaznického programu YESPASS, uskuteční v kterékoliv partnerské prodejně
nákup nad 400,- Kč a při placení za nákup předloží svou YESPASS kartu, je automaticky zařazen do
losování o hodnotné ceny. Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu YESPASS, podmínky
pro získání YESPASS karty (dále jen „VOP“) jsou k dispozici na webových stránkách uvedeného
zákaznického programu www.yespass.cz.
4.2. Losování výherců hlavních výher proběhne 7. června 2021 a bude vylosováno 6 výherců. Každý týden
bude vylosovaných 12 menších cen, tj. vedlejší výhry.
4.3. Zákazník se může do losování o hodnotné ceny zapojit opakovaně, avšak vždy s novým nákupem a
pokaždé při rádném splnění podmínek účasti v Akci.

5.

Účast v Akci a podmínky Akce
5.1. Účastníkem Akce může být každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky, která splnila všechny podmínky pro účast v Akci stanové těmito pravidly (dále jen „Zákazník“
nebo „Účastník“).
5.2. Do losování o hodnotné ceny budou zařazeni pouze ti Účastníci, kteří splnili všechny následující
podmínky:
5.2.1.1. Uskuteční nákup nad 400,- Kč v některé z partnerských prodejen
5.2.1.2. Vlastní YESPASS kartu, kterou je možné získat po registraci přímo v partnerské prodejně,
nebo při registraci online na webové stránce www.yespass.cz, a tuto kartu předloží při
placení za nákup.
5.3. Do Akce budou zařazeni pouze ti Účastníci, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky Akce.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými
Účastníky. Z Akce jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli
Akce a dále jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba,
výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření ze spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné
osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.
5.4. Do Akce budou zařazeni pouze ti Účastnící, který za podmínek uvedených v těchto pravidlech uskuteční
nákup v době konání Akce, tj. od 3. května do 6. června dubna 2021.

6.

Výhry
6.1. V soutěži o hodnotné ceny se rozdělí mezi Účastníky Akce tyto hlavní výhry (dále též jako „Výhra“):

Hlavní výhra
1 x Víkendový pobyt na chalupě Chlívce v Adršpachu pro 5 osob na dvě noci (hodnota pobytu 3424 Kč)

Patrová chalupa s BAZÉNEM, dětskou TRAMPOLÍNOU a STOLNÍM FOTBÁLKEM v krásné a tiché krajině v romantickém údolí s
potůčkem v CHKO Broumovsko mezi loukami a lesy, 200 m od LYŽAŘSKÉHO VLEKU, 15 km od adršpašsko-teplických skal, 17
km od Ratibořic, 16 km od Náchoda a 30 km od Trutnova (aquapark)

1 x Víkendový pobyt v rekreačním domě Pod Ostaší na Broumovsku pro 12 osob na dvě noci (hodnota pobytu
2482 Kč)
Patrový rekreační domek v OPLOCENÉ ZAHRADĚ na slunném místě v okrajové části obce s
nadzemním BAZÉNEM, WIFI internetem, pískovištěm a trampolínou pro děti, VENKOVNÍ TERASOU s posezením a GRILEM u
obce Bukovice v obci Pěkov, 30 km od Ratibořic se zámkem, parkem, mlýnem a Starým bělidlem známých z románu Babička
od Boženy Němcové, 10 km od Adršpašsko-teplických skal, 10 km od Hronova, 20 km od Náchoda

3 x Víkendový pobyt s polopenzí v rekreačním areálu Pod Šaumburkem v Hostýnských vrších pro 2 osoby na
dvě noci (hodnota jednoho pobytu 3300 Kč)
Rekreační areál Pod Šaumburkem se nachází v krásném prostředí Hostýnských vrchů, nedaleko města Bystřice pod Hostýnem.
Ubytovací komplex ve stylu horské chaty je citlivě začleněn do okolní přírody, která celoročně nabízí rozmanité příležitosti
k turistickému i sportovnímu využití.
Výbornou domácí kuchyni, multifunkční hřiště a ski areály Na Trojáku, Tesáku ocení všichni, kteří hledají zázemí pro své
aktivity uprostřed krásné přírody. Síť turistických cest a cyklostezek uspokojí rekreační sportovce i milovníky adrenalinových
zážitků

1 x Gril Weber Master-Touch® GBS Premium SE E-5775, na dřevěné uhlí (cena výhry 10 500 Kč)
6.2. V soutěži o hodnotné ceny se rozdělí mezi Účastníky Akce tyto vedlejší výhry (dále též jako „Výhra“):

Vedlejší výhra
Gril Fieldmann FZG 1004, na dřevěné uhlí (cena výhry 2000 Kč)
Dárková karta YESPASS v hodnotě 1000 Kč
Balení KANEC 11 světlý ležák plech

Počet kusů
5
5
50

7.

Vyhodnocení výherců
7.1. Losování hlavní výhry proběhne po ukončení Akce v nejbližší pracovní den, tj. 7. června 2021. Vedlejší
výhry budou losovány v pravidelných týdenních cyklech vždy za uplynulý soutěžní týden, tj. 9. května,
16. května, 23. května, 30. května a 6. června 2021.
7.2. Výhru získají Účastníci, kteří splnili všechny podmínky Akce a byli generátorem náhodných čísel
vylosováni jako výherci.
7.3. V případě, že počet Účastníků bude nižší než počet cen, přecházejí nevydané Výhry na další
marketingové účely pořadatele.
7.4. Pro zjištění nároku na Výhru a veškeré související úkony budou jako identifikace Účastníka Akce použita
data uvedené Účastníkem Akce v registračním formuláři do programu YESPASS na webové stránce
www.yespass.cz. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání nesprávných údajů do formuláře
Účastníkem Akce.
7.5. Výherci budou vyrozuměni o výhře na e-mailovou adresu, kterou zadali v registračním formuláři do
programu YESPASS. Jména výherců budou 8. června 2021 zveřejněna na facebookových profilech
maloobchodní sítě PRAMEN CZ, dále téže na na webové stránce www.yespass.cz.
7.6. Nárok na svoji Výhru prokáže Účastník e-mailem (příp. dopisem), kterým ho pořadatel Akce vyzval
k převzetí Výhry.
7.7. Výhra bude výhercům předána v prodejně, kde realizovali nákup zboží. Výhru je možné vyzvednout
nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne vylosování výherců.
7.8. Výherce víkendového pobytu svou výhru uplatní mimo hlavní sezonu (letní prázdniny a Silvestr)
nejpozději do konce roku 2021, a to po předchozí rezervaci. V ceně výhry nejsou zahrnuty poplatky za
spotřebovanou energii, místní poplatky, vratná kauce, případně poplatek za psa.
7.9. V případě, že si Účastník svou Výhru nevyzvedne ve lhůtě uvedené v bodu 7.7. pravidel, přechází
nevydaná Výhra na dalšího vylosovaného Účastníka.

8.

Zpracování osobních údajů
8.1. Zapojením se do Akce uděluje Účastník pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních
údajů za účelem předání Výhry, vyhodnocení výherců, řešení otázek souvisejících s účastí v této Akci, a
to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. Souhlas uděluje Účastník v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní
údaje budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa a e-mailová adresa. Správcem
osobních údajů je pořadatel.

8.2. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich využití v rámci Akce,
nebude do Akce zařazen.
8.3. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních
údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na
přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená GDPR jako například žádat od správce
vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo
se zákonem, nebo žádat o odstranění závadného stavu.
8.4. Zapojením se do Akce Účastník potvrzuje, že v případě Výhry souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na shora uvedeném facebookovém profilu a na webové
stránce www.yespass.cz.
8.5. Tyto souhlasy je Účastník oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu
pořadatele info@zcentrum.cz.

9.

Ostatní ustanovení
9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně
změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových
stránkách www.pramencz.cz a www.enapo.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.
Pořadatel si dále vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících
se této Akce.
9.2. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné Výhry, než je pořadatelem Akce stanoveno.
Pořadatel Akce není vůči Účastníkům Akce nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze
strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není
na ně právní nárok.
9.3. Pořadatel neodpovídá za škody, které Účastníku vzniknou v souvislosti s účastí v Akci či v souvislosti
s čerpáním Výhry.
9.4. Úplná pravidla Akce jsou po celou dobu trvání Akce k dispozici na webových stránkách
www.pramencz.cz a www.enapo.cz. Zkrácená pravidla Akce budou uveřejněna v propagačních
materiálech Akce.

V Kroměříži dne 03.05.2021

