
Pravidla soutěže 
STATUT A PRAVIDLA SOUTĚŽE NA VYBERMIAUTO.CZ 

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, dle nichž probíhá soutěž „Nakup a vyhraj“ 
provozované na webové stránce www.forestershop.cz 

1. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost RADEKOVA s.r.o., se sídlem Jarošovice 284, 375 01 Týn nad 
Vltavou, IČO: 26085658, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka č. 13133 (dále jen „pořadatel“). 

2. Termín a místo konání soutěže 

Soutěž probíhá na území České republiky vždy v přesně stanoveném termínu uvedeném v textu 
soutěže (dále jen „doba konání soutěže“ a „konání soutěže“). 

3. Účastníci soutěže 

Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm nebo s 
adresou pro doručování na území České republiky (dále také “účastník“ nebo “soutěžící“). Každý 
soutěžící se smí účastnit soutěže opakovaně. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele 
soutěže, jakož i jim osoby blízké dle 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem 
uvedené společnosti nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v 
případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo 
nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému 
účastníkovi k získání výhry. 

4. Princip a podmínky soutěže 

Konání soutěže je na webové stránce https://www.forestershop.cz/. Účastník se zapojí do soutěže 
dokončením objednávky na webové stránce https://www.forestershop.cz/. Minimální hodnota 
objednávky, která bude zařazena do soutěže je 2000 Kč vč. DPH. Do slosování vstupují pouze 
doklady uhrazených objednávek. Losování výherců proběhne dne 6. 5. 2020. Doba konání 
soutěže je od 1.4.-30.4.2020.  

5. Výhry v soutěži 

1. CENA - PRIMOS - Trigger Stick® GEN 3 TALL 

2. CENA - HÄRKILA - kšiltovka PH RAGE CAP 

3-4. CENA - SEELAND - kšiltovka RETRIEVER CAP 

5-7. CENA - HÄRKILA - brousek na nůž DIAMOND GREEN  
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6. Kontaktování výherce a doručení výher 

Výherci v soutěži budou o výhře informováni telefonicky nebo emailem nejpozději do 6 
kalendářních dnů od skončení soutěže. Pokud se výherce nepodaří v průběhu jednoho dne 
zkontaktovat, výhra propadá. Výhra bude soutěžícím doručena Českou poštou nebo jinou 
přepravní společností na korespondenční adresu, kterou uvede při uskutečnění objednávky na 
e-shopu. Doručení výhry soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení 
soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel 
nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry či její kvalitu po jejím doručení výherci. Výhry nelze 
vymáhat soudní cestou. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách uvedením 
jména a příjmení výherců, a to nejpozději do 6 kalendářních dnů. 

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Odesláním objednávky souhlasí účastník se zařazením svého jména, telefonu, e-mailu a 
korespondenční adresy (dále jen "údaje") dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, do databáze RADEKOVA s.r.o., se sídlem Jarošovice 284, 375 01 Týn nad 
Vltavou, IČO: 26085658 (dále v tomto odstavci jen "správce"), a zpracováním za účelem účasti 
v soutěži, předáním případné výhry a evidenční účely správce, a to na dobu konání soutěže a 
dále 3 roky po jejím ukončení, případně až do odvolání svého souhlasu. Poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má 
právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále právo 
přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 
21 zákona č. 101/2000 Sb. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za 
následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru. 

8. Další ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit 
její pravidla. Rozhodnutí o výherci je výlučným právem pořadatele a na výhru není právní nárok. 
Soutěžící bere na vědomí a svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že pořadatel nenese žádnou 
odpovědnost za jakékoli případné škody či jiné majetkové i nemajetkové újmy způsobené 
využitím či užíváním výher ze soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Pořadatel 
si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou 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. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních 
výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech 
soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetové 
stránce https://www.forestershop.cz/. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle 
předchozí věty. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat. Pořadatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení 
důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají 
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel 
není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými 
prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. 
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Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde 
budou informace o soutěži uveřejněny. 

Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 1.4.2020. 


