
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 
„ROMAntika s Rio Mare“ 

 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže „ROMAntika s Rio Mare“  

(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 Noe’s, s.r.o. 

Bezručova 160, Zeleneč v Čechách, 250 91 Praha - východ, 
zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, Vložka 62133 

IČO:25697749, DIČ: CZ25697749 
(dále jen „organizátor“). 

 

2. Trvání soutěže 
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 01.05. do 31.5.2019. 

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. 
V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce 

jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 
 

4. Soutěžní výrobky 
Soutěž se vztahuje na celé portfolio produktů Rio Mare prodávané v soutěžním období 

v maloobchodních prodejnách a/nebo v prodejnách řetězce Makro na území České republiky. 
Kompletní seznam soutěžních výrobků RIO MARE je k dispozici na  www.riomare.com/cs-cz/vyrobky/ 

(dále jen „soutěžní výrobky“). 
 

5. Pravidla soutěže – účast v soutěži 
Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že: 

1) ZAKOUPÍ v soutěžním období soutěžní výrobky RIO MARE alespoň za 100 Kč (dále jen „soutěžní nákup“) 
2) USCHOVÁ SI ÚČTENKU ze soutěžního nákupu 
3) REGISTRUJE SOUTĚŽNÍ NÁKUP V SOUTĚŽI vyplněním soutěžní registrace na www.riomare.cz 

 
Pro úspěšnou registraci do soutěže je nutné pravdivě a úplně vyplnit požadované údaje 

(jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum nákupu, číslo účtenky). 
 

Do soutěže budou zařazeni pouze spotřebitelé, kteří splní stanovené podmínky, 
do soutěže nebudou zařazeny registrace ani zboží zakoupené mimo stanovené období. 

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

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže. 
 

Jednou z podmínek k účasti v soutěži je jednorázový soutěžní nákup soutěžních výrobků alespoň za 100 Kč. 
Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat splnění této podmínky, zejména pak právo požadovat předložení 

jednoznačně identifikovatelné účtenky vydané registrační pokladnou obsahující údaje o nakoupeném zboží Rio Mare 
v minimální hodnotě 100 Kč, údaje o prodávajícím, datum a registrační číslo nákupu odpovídající soutěžní registraci 

(datum a číslo účtenky shodující se s údaji uvedenými soutěžícím v soutěžním registračním formuláři). 

http://www.riomare.com/cs-cz/vyrobky/
http://www.riomare.cz/


 
Soutěžící se může účastnit soutěže opakovaně, a to soutěžní registrací každého unikátního soutěžního nákupu. 

Platí, že každá soutěžní účtenka může být v soutěži registrovaná pouze jedenkrát. 
Zároveň platí, že soutěžící může získat maximálně 1 (jednu) hlavní výhru a 1 (jednu) týdenní výhru. 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat předložení soutěžních účtenek ke všem soutěžním nákupům, 

(tedy ke všem soutěžním registracím soutěžícího v soutěži). 
 

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. 
 

6. Výhry v soutěži  
V soutěži bude udělena 1 hlavní a 10 vedlejších - týdenních výher 

(celkem bude v soutěži uděleno 11 výher). 

 
Hlavní výhrou v soutěži je „POUKAZ NA ROMANTICKÝ VÍKEND V ŘÍMĚ PRO DVA“ 

v celkové hodnotě 20 000 Kč (dvacetitisíckorunčeských). Daň z výhry platí pořadatel soutěže. 
 

Hlavní výhra bude udělena jednomu výherci vylosovanému ze všech soutěžních registrací. 
Termín losování hlavní výhry je uveden v rozpisu losování výher. 

 
Vedlejšími – týdenními výhrami v soutěži jsou „PALUBNÍ KUFRY“ 

Dielle 4W S v hodnotě 1 999 Kč (jedentisícdevětsetdevadesátdevět). 
 

Vedlejší – týdenní výhry budou uděleny výhercům vylosovaným v termínech 
a ze soutěžních registrací dle rozpisu losování výher. 

 

ROZPIS LOSOVÁNÍ VÝHER   

SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 
(REGISTRACE) TERMÍN LOSOVÁNÍ VÝHRA 

 OD 01.05. DO 05.05.  06.05.19 2x PALUBNÍ KUFR  

 OD 06.05. DO 12.05.  16.05.19  2x PALUBNÍ KUFR  

 OD 13.05. DO 19.05.  20.05.19  2x PALUBNÍ KUFR  

 OD 20.05. DO 26.05.  27.05.19  2x PALUBNÍ KUFR  

 OD 27.05. DO 31.05.  03.06.19  2x PALUBNÍ KUFR  

   

SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ TERMÍN LOSOVÁNÍ VÝHRA 

 OD 01.05. DO 31.05.  03.06.19 1x HLAVNÍ VÝHRA  

 
K vylosování a určení výherců všech výher v soutěži bude použit elektronický losovač. 

Výherci budou vybráni postupně náhodným výběrem z databáze registrovaných soutěžících. 
 

Výherce nesplňující některou z podmínky 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. (Například v případě zjištění, že uvedl nepravdivé informace v soutěžní registraci, 
nebo nebude schopen doložit soutěžní účtenku k některé ze svých soutěžních registrací atp.) 

 
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. 
 

7. Oznámení a čerpání výher 
Pro oznámení výher výhercům bude použita emailová adresa ze soutěžní registrace, 



organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 2 pracovních dnů 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 2 pracovních dnů od oznámení výhry předložit soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup. 
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. 

 
Vedlejší – týdenní výhry „palubní kufry“ budou výhercům odeslány poštou na adresu v České republice. 

Čerpání hlavní výhry „POUKAZ NA ROMANTICKÝ VÍKEND V ŘÍMĚ PRO DVA“ 
bude dohodnuto individuálně mezi pořadatelem a výhercem hlavní výhry. 

 
Výherci budou průběžně zveřejňováni na webových stránkách www.riomare.cz 

ve formátu jméno, příjmení a město (dle údajů ze soutěžní registrace a informací od výherce). 
 

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. 

 

8. 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 ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře. 
 

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 není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů 
a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. 

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

a uveřejněna na internetové adrese www.riomare.cz.  
 

9.   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. 

Odesláním údajů z účtenky do soutěže dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, 
které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim. 

 
V Praze, 1.května.2019 

http://www.riomare.cz/
http://www.riomare.cz/

