
Statut a pravidla soutěže  

„ODPOVĚZTE NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKU A VYHRAJTE HAMI MLÉKO 6+ 800g“ 

 
 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „ODPOVĚZTE NA SOUTĚŽNÍ 
OTÁZKU A VYHRAJTE HAMI MLÉKO 6+ 800g“ (dále jen „soutěž“).  
 
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke 
spotřebitelům.  
 
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení 
soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu Pořadatele. 
 

1. Pořadatel a organizátor soutěže 

 
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Nutricia a.s. 

se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4,140 00 Česká republika, 
IČO: 63079640 DIČ: CZ63079640 

(dále jen „pořadatel“).  

 

2. Trvání soutěže 

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 11. 9. 2017 do 15. 10. 2017.  

3. Kdo se může zúčastnit soutěže 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s následující 
výjimkou (dále jen „Soutěžící“):  
 
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli anebo jsou k 
takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. 
 
V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast 
v soutěži tak pro případné převzetí výhry.  

4. Pravidla soutěže 

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že během trvání soutěže na webové stránce www.klub-
maminek.cz zadá svoji emailovou adresu, jméno a příjmení a zároveň správně odpoví na soutěžní otázku, 
uvedenou na webové stránce www.klub-maminek.cz. 

5. Výherce a výhry v soutěži: 

Výhrou v soutěži je 1 ks balení mléka Hami 6+ 800g.  
 
Maximální počet výher v soutěži je 50 ks Hami mléka 6+ 800g, tj. v soutěži je maximálně 50 výherců. Soutěž 
končí výběrem posledního, tedy padesátého výherce nebo uplynutím doby trvání soutěže, podle toho, která 
skutečnost nastane dříve. 
 
Výherci budou vybráni po skončení soutěže. 
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Výherci budou vybíráni podle časového pořadí, tj. podle toho, kdy byl pořadateli doručen soutěžní formulář 
obsahující požadované údaje a správnou odpověď na soutěžní otázku, přičemž každý 50. Soutěžící, který 
doručil soutěžní formulář vyplněný v souladu se shora uvedenými požadavky. Každý Soutěžící s jím uvedenou 
konkrétní emailovou adresou může v rámci soutěže soutěžit a vyhrát jen jednou. V případě, že bude stejný 
Soutěžící se stejnou emailovou adresou v soutěži opět 50-tý, bude přeskočen. 
 
Výhry jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky. 
 
Každý Soutěžící, který se zúčastní soutěže a správně zodpoví soutěžní otázku, dále získá 33% slevu na nákup 6- 
balení mléka Hami 6+ 800g v eshopu www.mall.cz  (v období 11. 9. – 15. 10. 2017 – platný pouze v tomto 
období). Uvedená sleva bude Soutěžícím poskytnuta formou slevového kódu, který může soutěžící uplatnit při 
platbě nákupu 6-balení mléka Hami 6+ 800g na uvedeném eshopu.  
 
 
Daň z výhry: 
Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá 
zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 
 
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže 
stanovena. 
 
 
7. Oznámení a předání výher 
 
Pro oznámení výher a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude užita emailová adresa, která 
byla uvedena v rámci odpovědního formuláře k soutěži na webu klub-maminek.cz. V případě, že uvedená e-
mailová adresa bude chybná případně neplatná, výhra propadá ve prospěch Pořadatele. To samé platí i ve 
věci doručení výhry. 
 
Soutěžící je povinen sdělit Pořadateli soutěže na jeho výzvu kontaktní údaje adresáta, kterému má být výhra 
doručena, do 7 dní ode dne, kdy bude pořadatelem prostřednictvím e-mailu vyzván ke sdělení adresy. Pokud 
tak neučiní, výhra propadá pořadateli bez náhrady.  
 
Výhra bude adresátovi doručena poštou na adresu, kterou pořadateli Soutěžící uvede.  
 
Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do jednoho měsíce od konce soutěže, pokud pořadatel neurčí 
jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách 
soutěže www.klub-maminek.cz.  
 
Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru 
od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. 
 
 
8. Všeobecné podmínky 
 
Účastí v soutěži souhlasí Soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do 
databáze Nutricia a.s. se sídlem Na Hřebenech II 1617/10, Praha 4, 140 00, Česká republika, IČO: 63079640, 
DIČ: CZ63079640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 32074 
jakožto správci a jejich následným zpracováním za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání 
výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních 
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let. 
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše 
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů 
je dobrovolné. 
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Soutěžící 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, 
zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Soutěžící dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v 
rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele v 
souvislosti s konáním této soutěže. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit 
či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. 
 
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a 
s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit 
kteréhokoli ze Soutěžících ze soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže 
jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem 
poškozoval dobré jméno pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů 
či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze 
pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení 
soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. 
 
Případné informace získá každý Soutěžící na placené INFOLINCE Hami 800 500 700 ve všední dny 8:30 do 
16:00hodin. 

 
O soutěži informují webové stránky www.klub-maminek.cz. 
 
Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže a na webových stránkách www.klub-maminek.cz. 
 
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické 
podobě na webové stránce pořadatele (www.klub-maminek.cz). 
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