
PRAVIDLA SOUTĚŽE V RESTAURACI SCHODKY TLUMAČOV 
 

POŘADATEL: Restaurace Schodky Tlumačov, Masarykova 90, Tlumačov 

ZEMET spol. s r.o. , Tečovice 45, 763 02  Zlín 4 
zapsaná v OR pod spis. značkou C 4430 vedenou u Krajského soudu v Brně 
 (dále jen „Pořadatel“). 

TERMÍN KONÁNÍ:  
1. 11. 2019 až 13. 12. 2019 po dobu otevíracích hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: 
Restaurace Schodky Tlumačov, Masarykova 90, 763 62  Tlumačov 

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE:  
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem 
nebo s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v 
soutěži (dále jen „účastník“). 

PODMÍNKY ÚČASTI: 
1. Účastník bude účtenku v minimální hodnotě 150 Kč obsahující obědové menu v 

termínu konání soutěže  1.11. 2019 až 13. 12. 2019  a účtenku s touto hodnotou 
označí  jménem, příjmením, telefonním číslem a e-mailovou adresou a vhodí ji 
po kontrole obsluhy do slosovacího zařízení umístěného v baru restaurace. 

2. Soutěže se může zúčastnit i vícekrát. Pro každé zařazení do soutěže musí 
soutěžící splnit podmínku minimální hodnoty útraty a vhození označené účtenky 
do slosovacího zařízení. Tímto je soutěžící zařazen do soutěže.  

3. Celková útrata na jednu konzumaci je možná rozúčtovat na max. 2 doklady! 
 
VÝHRY: 

• 1. cena - vstupenka na Silvestr 2019 v Restauraci Schodky  
• 2. cena - poukaz na konzumaci v Restauraci Schodky v hodnotě 500 Kč 
• 3. cena - poukaz na konzumaci v Restauraci Schodky v hodnotě 300 Kč 

Výherci budou kontaktování prostřednictvím telefonního čísla uvedeného na účtence. 
Výherce se následně musí prokázat platným osobním dokladem shodným se jménem 
uvedeným na účtence. 

VYHODNOCENÍ, VÝBĚR VÝHERCŮ: 
Veřejné slosování účtenek proběhne dne 16. 12. 2019  v 15:00 hod v Restauraci 
Schodky v Tlumačově.  
 
KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘEDÁNÍ VÝHER 
Zajišťuje Mgr. Michaela Bednaříková  
 
PŘEDÁNÍ VÝHER: 
Soutěžící bude o nároku na výhru vyrozuměn telefonicky nebo formou SMS zprávy do 
5 dnů od slosovacího dne, tj. do 16. 12. 2019. Termín předání bude určen na základě 
dohody s výhercem. Všechny výhry musí výherci převzít osobně v termínu dle 
vzájemné dohody pořadatele a výherce. Výhry nebudou zasílány.  



SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje 
se je plně dodržovat. 

Účastník v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů společnosti 
Restaurace Schodky Tlumačov, ZEMET spol. s r.o. , Tečovice 45, 763 02  Zlín 4 za účelem 
vyhodnocení  soutěže a předání výher a se zasíláním upoutávek na pořádané akce 
v restauraci Schodky. Souhlas se zasíláním může účastník kdykoliv následně odvolat. 
Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že všechny údaje 
nahlásil pravdivě.  

Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého 
jména, příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, Příjmení, Město“ a podobizna a 
případné obrazové či zvukové záznamy  účastníků, v souvislosti s prezentací výsledků 
soutěže v na www.schodky.cz , facebookových stránkách restaurace a reklamních 
materiálech pořadatele po dobu jednoho roku od skončení soutěže. 
 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

1. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. 
2. Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novými pokladními doklady. Ze 

soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže tj., zaměstnanci 
Restaurace Schodky v Tlumačově. V případě, že některá z těchto účtenek bude 
vylosována, bude ze slosování vyřazena a bude znovu provedeno losování. 

3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění 
takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, 
obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Pořadatel důvodné 
podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně 
závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal 
v rozporu s dobrými mravy.  

4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna cen či 
vyplacení peněžitého plnění výměnou za jiné věcné výhry či vymáhání výher 
právní cestou, není možná. 

5. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené 
účastníkům v souvislosti s užíváním výher. Reklamace výher  je vyloučena.  

6. Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech 
vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani 
nárokovat v alternativní podobě.  

7. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační 
zabezpečení  soutěže, a v takovém případě je změna pravidel účinná od 
okamžiku zveřejnění na webových stránkách restaurace na www.schodky.cz 
nebo na fcb Restaurace Schodky 

V Tlumačově dne 29. 10. 2019 

Za Restauraci Schodky 

Václav Šimek  
provozní restaurace    
    

http://www.schodky.cz/
http://www.schodky.cz/

