
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

„Soutěž o míče a dres se Steilmannem a Českou fotbalovou reprezentací“ 

 

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže, kterou pořádá společnost Steilmann 

Praha, spol. s.r.o. 

(dále jen „soutěž“). 

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může 

být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a 

organizátora. 

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 

Obchodní 134, 251 01 Čestlice 

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, Vložka 16048 

IČO: 48111066, DIČ: CZ48111066 

(dále jen „organizátor“). 

 

2. Trvání soutěže 

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 11.6. – 11.7.2021.  

Spotřebitel je do soutěže zařazen automaticky nákupem registrovaným k věrnostní kartě Steilmann, v případě, 

že nakoupí v jakékoliv hodnotě na jakékoliv prodejně Steilmann, Jones či Stones (kromě prodejny ve Fashion 

Arena Prague Outlet) v termínu od 11.6. – 11.7.2021. 

Soutěž bude probíhat 31 soutěžních dní. 

(dále jen „soutěžní období“). 

 

3. Kdo se může zúčastnit soutěže 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky s následující 

výjimkou: 

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti 

organizátora, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let. 



Soutěže se mohou účastnit pouze registrovaní zákazníci s věrnostní kartou Steilmann. Registrace do 

věrnostního programu je zdarma. 

 

4. Pravidla soutěže – účast v soutěži 

Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že: 

Nakoupí v jakékoliv hodnotě na jakékoliv prodejně Steilmann, Jones či Stones (kromě prodejny ve Fashion 

Arena Prague Outlet) v termínu od 11.6. – 11.7.2021. 

Do soutěže budou zařazeni pouze spotřebitelé, kteří splní stanovené podmínky. 

Spotřebitelé nesplňující podmínky nebudou do soutěže zařazeni, nebo budou ze soutěže vyloučeni. Pořadatel 

soutěže si vyhrazuje právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže.  

Platí, že soutěžící může získat maximálně 1 (jednu) výhru. 

Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí či bude mít oprávněné podezření z páchání 

podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení 

všech registrací. 

Rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat. 

 

5. Výhry v soutěži 

V soutěži bude uděleno 21 (dvacet jedna) cen – dvacet podepsaných míčů českou fotbalovou reprezentací a 

jeden dres podepsaný českou fotbalovou reprezentací. Výhru lze čerpat na centrále společnosti Steilmann 

Praha, spol. s.r.o, Obchodní 134, Čestlice 251 01, nebo na jiné kamenné prodejně společnosti Steilmann Praha, 

spol s.r.o. v případě vzájemné dohody s výhercem. 

Výhra bude udělena 21 výhercům vylosovaných ze všech platných soutěžních nákupů. 

Termín losování výher je 15. 7. 2021. 

Výherci soutěže budou určeni losováním za účasti notáře.  Výherce nesplňující některou z podmínek účasti v 

soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly bude ze soutěže vyloučen, výhra mu nebude udělena a propadá 

pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým 

účelům.  

Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění pravidel a rozhodnutí o ne/vyloučení soutěžícího. 

Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat. 

 

6. Oznámení a čerpání výher 

Pro oznámení výher výhercům bude použita emailová adresa či telefonní číslo z vyplněné registrace do 

věrnostního programu, organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 1 pracovního dne od vylosování. 

Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. 



Pro čerpání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži odpovědním e-mailem a ve lhůtě 14 pracovních 

dnů od oznámení výhry výhru vyzvednout. 

Podrobné instrukce a kontakty na organizátora budou součástí výherního e-mailu (mail s oznámením o výhře). 

V případě, kdy výherce nebude ve stanovené lhůtě reagovat na výherní e-mail nebo nebude splněna některá ze 

soutěžních podmínek, bude výherce ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru. 

Taková výhra propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícím v pořadí, popř. ji užít k 

jiným marketingovým účelům. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či 

neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je 

konečné a není možné se proti němu odvolat. 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani 

nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. 

Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry. 

Výhra je osvobozena od daně. 

 

7. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora soutěže 

Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti 

či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. 

Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 

odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí stranou 

tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. 

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře. 

Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u Pořadatele/ Organizátora soutěže a uveřejněna na internetové 

adrese https://www.steilmann.cz/soutez/ 

 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel 

Zpracování osobních údajů, případně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky je předmětem 

souhlasu uživatele v samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách 

informační společnosti. 

Vyplněním údajů v registračním formuláři a jeho odesláním dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící potvrzuje, 

že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. 

 

V Praze dne 8. 6. 2021 

https://www.steilmann.cz/soutez/

