
Soutěžní pravidla BLESKmobil 

K soutěži pořádané 11.4.-30.4.2022 

Pořadatel soutěže, společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 
00 Praha 7 (dále jen „Pořadatel“) vyhlašuje na stránkách https://www.facebook.com/bleskmobilcz dále 
“soutěžní portál”) soutěž „SOUTĚŽ” (dále„Soutěž“). 

Soutěž technicky zabezpečuje společnost Czech Digital s.r.o. se sídlem U Dráhy 318, 253 01 Chýně, IČO: 
24200433, DIČ: CZ24200433 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 188016. 
 
1.Doba trvání soutěže 

Soutěž bude realizována v termínu od 11.4. do 30.4. 2022 10:00 (dále jen „doba trvání soutěže“). 

2.Podmínky účasti 
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let mající profil na sociální síti Facebook, která v době 
konání soutěže vloží soutěžní příspěvek. Účastí v soutěži akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a 
zavazuje se je dodržovat. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České 
republiky. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že k soutěžnímu wallpostu přidá komentář reagující na 
položenou výzvu: “ Tipněte si, pod jakými dvěma vajíčky se skrývá velikonoční zajíček a tato 2 čísla nám 
napište do komentářů “. Do soutěže budou zařazeny všechny soutěžní příspěvky, které došly pravidly 
určeným způsobem nejpozději do konce doby trvání soutěže a které napsal soutěžící, který z totožného 
profilu splnil i veškeré další podmínky uvedené v těchto pravidlech. 

Vyhlášení výherce proběhne v komentářích pod soutěžním postem a výherce je povinen se ozvat 
zasláním soukromé zprávy facebookovému profilu BLESKmobil, jehož správci s ním následně dohodnou 
detaily předání výhry. 

Každý soutěžící může vytvořit jeden soutěžní příspěvek a vyhrát může za celou dobu trvání soutěže 
pouze jednou. 

Počet výherců za celou dobu trvání soutěže je 3. 
 
 
 3.Výhry 

Výhrou v soutěži je: 1.-3. cena je taška plná časopisů 

Výběr a pořadí výherců určí losováním Pořadatel. 

 

  4.Výherci 

Po vyhlášení bude výherce vyzván, aby kontaktoval Pořadatele soutěže přímou soukromou zprávou na 
BLESKmobil profilu na Facebooku a sdělil správci svoji doručovací adresu případně další kontaktní 
údaje. Výherce je povinen kontaktovat Pořadatele nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže a zaslat 
svou adresu nejpozději do 14 dní ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Na základě poskytnutých informací 
bude výhra odeslána nejpozději do 60 dnů od data doručení adresy. Pokud výherce svou adresu do 
této lhůty nezašle, nebo si výhru nepřevezme, propadá výhra ve prospěch pořadatele. 



5.Ochrana osobních údajů 
 

Účastník soutěže bere na vědomí, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. bude zpracovávat jako 
správce osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu a za podmínek uvedených v informaci o zpracování 
osobních údajů https://www.cncenter.cz/privacy/informace-o-zpracovani-akce 

 
Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Pořadatel si vyhrazuje právo 
posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. 

Pořadatel neodpovídá za nedoručení komunikace mezi soutěžícím a Pořadatelem. Pro stanovení doby 
doručení soutěžního příspěvku je rozhodující čas jejího přijetí. 

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící, 
kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Pokud 
Pořadatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový 
soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla 
hry či hru předčasně ukončit. 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve 
smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 
 

V Praze, dne 1.4.2022 


