
 

Úplná pravidla a podmínky věrnostní akce 

DIVADLO PRO DĚTI v OC FRÝDA 

 

Pořadatelem a organizátorem akce OC FRÝDA a.s. se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 

140 00, IČO: 289 16 697, DIČ: CZ28916697. 

1. Rozsah a termín věrnostní akce 

Věrnostní akce probíhá ode dne 27/1/2018 do 5/5/2018 („trvání akce“) v rámci programu DIVADLO 

PRO DĚTI v prostorách dětského koutku obchodního centra FRÝDA, na adrese Na Příkopě 3727, 738 

01, Frýdek-Místek (dále jen „OC FRÝDA“).  

2. Účast 

Do věrnostní akce se může zapojit jeden zákonný zástupce dítěte starší 18 let (dále „Účastník“), jehož 

dítě je zároveň v době konání věrnostní akce ve věku 2 – 10 let.  

3. Princip akce 

K účasti v této věrnostní akci potřebuje každý Účastník věrnostní hrací kartu/1 dítě (dále jen „Věrnostní 

karta“) vydanou pro účel této akce Pořadatelem. Na Věrnostní kartu může Účastník sbírat razítka (viz. 

čl. 4. těchto pravidel - Získávání razítek) 

Účastník se může po nasbírání minimálně 4 razítek (z celkového počtu 8) zúčastnit závěrečného 

slosování o odměny prodejny POMPO a Aquaparku Olešná specifikované v čl. 6. těchto pravidel. 

Věrnostní karta je volně k dispozici v dětském koutku OC Frýda, na prodejně POMPO, v pasáži OC Frýda 
nebo na dalších místech určených ad hoc Pořadatelem. Aby byla Věrnostní karta zařazena do 
závěrečného slosování, musí obsahovat minimálně 4 (čtyři) razítka a mít kompletně vyplněné osobní 
údaje a platný e-mailový kontakt na Účastníka. Věrnostní karta s neúplnými údaji či údaji nepravdivými 
nebude zařazena do slosování. Pořadatel je oprávněn ze výše uvedených důvodů Účastníka vyloučit ze 
závěrečného slosování. 

Z účasti v této věrnostní akci jsou vyloučeni zaměstnanci a pracovníci Pořadatele, správy Centra, 
obchodních jednotek a společností podílejících se na ostraze, údržbě a úklidu Centra a/nebo organizaci 
této akce, jakož i osoby jim blízké.  

4. Získávání razítek 

Razítka na Věrnostní kartu získá Účastník za každou účast na divadelním loutkovém představení, kde 

bude přítomno zároveň také dítě zákonného zástupce. Divadelní představení se konají každou sudou 

sobotu od 14.00 hod. v termínu mezi 27. 1. – 5. 5. 2018 včetně.  



 
Účastník může po nasbírání stanoveného počtu razítek odevzdat kompletní vyplněnou Věrnostní kartu 
do losovacího osudí, které bude k dispozici v místě a době konání divadelního představení od 10. 3. 
2018 u pověřeného pracovníka OC Frýda. 

Účastník si může po odevzdání založit novou Věrnostní kartu a začít sbírat další 4 razítka. Jeden 
Účastník se může závěrečného slosování zúčastnit s maximálně 2 odevzdanými Věrnostními kartami/1 
dítě (na každé odevzdané Věrnostní kartě však musí být minimálně 4 razítka). 

5. Slosování – získání odměny 

Slosování o odměny proběhne v průběhu posledního jarního termínu divadelního představení pro děti, 

a to dne 5. 5. 2018 mezi 14–15 hod. V případě, že vylosovaný Účastník a jeho dítě nebude při losování 

na místě, odměna propadá a postupuje k dalšímu slosování. Odměna bude obratem předána na 

základě platného dokladu totožnosti přímo na místě. V případě, že výherce nebude moci doložit doklad 

totožnosti, postupuje odměna k dalšímu slosování. 

Z předání Odměn bude pořízen audio/vizuální záznam, který bude Pořadatel oprávněn dle svého 
uvážení uveřejnit. Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Pořadatele, www.ocfryda.cz. 
Účastník odevzdáním Věrnostní karty do závěrečného slosování bere na vědomí tento záměr 
Pořadatele pořídit a zveřejnit audio/vizuální záznam z předání Odměn a souhlasí se zpracováním a 
uveřejněním základních osobních údajů (jméno a příjmení) uvedených na hrací kartě. 

6. Odměny ve slosování a jejich pořadí  

1. KRÁL OZO - zábavná akční společenská hra, pro děti 6+  

 

 

2. Puzzle Ravensburger DRAGONS 

 

 

3. Mac Toys - Kůň s hříbátkem a doplňky 

 

 



 
4. Mac Toys Storidoo – skřítek vypravěč 

 

 

5. 2 v 1 GEO věda – vzdělávací sada, pro děti 8+ 

 

 

 

6. Velká kreativní sada 

 

 

 

7. Cestovní kufřík Bunchems, pro děti 4+ 

 

 

 

8. Sada nářadí BOSCH 

 

 

9. 5 ks volných vstupenek do Aquaparku Olešná 
10. 5 ks volných vstupenek do Aquaparku Olešná 
11. Dárkový poukaz POMPO v hodnotě 500 Kč 
12. Dárkový poukaz POMPO v hodnotě 500 Kč 

 
 

  



 
7. Vyloučení ze slosování 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout Věrnostní karty, které jsou nečitelné, nebo takové, které byly 
poškozeny, odcizeny, získány podvodem nebo jiným nekalým způsobem. Dále si Pořadatel vyhrazuje 
právo nepřijmout Věrnostní kartu při porušení těchto pravidel. V rámci této věrnostní akce budou 
akceptovány pouze razítka připravené za účelem této akce. 

Bude-li po závěrečném slosování zjištěn rozpor mezi evidencí Pořadatele a počtem razítek uvedených 
na Věrnostní kartě, bude tato karta vyloučena a Účastník, který tuto kartu odevzdal, ztrácí nárok na 
odměnu. Pořadatel v takovém případě provede náhradní slosování a určí nového výherce.  

8. Všeobecné 

Účastí na akci a vyplněním údajů v registračním formuláři dává zákazník (dále jen „účastník“) v souladu 

se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem 

předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele akce. Účastí na akci dává 

účastník rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři, 

pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení 

obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj 

souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese 

pořadatele. 

Na získání odměny není právní nárok.  

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s odměnami z této akce. 

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti. 

Vymáhání odměny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 

Sb., v platném znění, vyloučeno.  

Pokud si výherce odměnu nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, tedy 

v termínu 5. 5. 2018 v čase mezi 14-15 hod., možnost čerpat cenu zaniká. 

Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho 

rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, 

změnit nebo zrušit akci.  

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České 

republiky.  

Tato pravidla vstupují v platnost dnem 27. 1. 2018. 


