
 
Úplná pravidla a podmínky akce „NAJDI SI SVŮJ PÁR“ v OC FRÝDA 

 

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské akce s názvem „NAJDI SI SVŮJ PÁR“ 

(dále také jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně 

upravuje pravidla a podmínky akce. 

Výňatky z těchto pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních 

materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce. 

 

Článek I. 

Obecné informace 

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR AKCE 

OC FRÝDA a.s. se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 289 16 697, 

DIČ: CZ28916697. 

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE 

Akce probíhá ode dne 1. 2. 2020 do 16. 2. 2020 („trvání akce“) v prostorách obchodního 

centra FRÝDA, na adrese Na Příkopě 3727, 738 01, Frýdek-Místek (dále jen „OC FRÝDA“). 

 

Článek II. 

Podmínky a pravidla účasti v akci 

PRINCIP AKCE 

Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech OC FRÝDA (mimo prodejna BILLA). Za nákup 

realizovaný v termínu v období 1. 2. 2020 do 16. 2. 2020 mají zákazníci možnost ZDARMA 

získat dárek v podobě 1 páru ponožek CRAZY SOCKS zn. Bellinda (dále je „dárek“). 

NÁLEŽITOSTI ÚČTENKY PRO POTŘEBU AKCE  

• Nákup realizovaný v obchodech OC FRÝDA (mimo prodejny BILLA) v termínu 1. 2. 2020 

do 16. 2. 2020.  

• Minimální hodnota nákupu pro nečleny „frýclubu“ alespoň 1 000 Kč. Pro vyzvednutí 1 

ks dárku lze uplatnit max. 2 účtenky v celkové hodnotě 1 000 Kč a více. 

• Minimální hodnota nákupu pro členy „frýclubu“ alespoň 500 Kč. Pro vyzvednutí 1 ks 

dárku lze uplatnit 1 účtenku v celkové hodnotě 500 Kč a více. 

 

Pravidla pro členství v klubu „frýclub“ 

https://club.ocfryda.cz/www/files/api/FR%C3%9Dclub_pravidla.pdf 

https://club.ocfryda.cz/www/files/api/FR%C3%9Dclub_pravidla.pdf


 
VYDÁVÁNÍ DÁRKŮ 

• Zákazník, který přijde k označenému výdejnímu místu, kterým je prodejna ZNAČKOVÉ 

PRÁDLO, v termínu od 14. 2. 2020 – 16. 2. 2020 a doloží zde pověřenému personálu 

prodejny účtenku/y za realizovaný nákup z některého z obchodů OC FRÝDA (mimo 

prodejnu BILLA) a zároveň kompletně vyplní registrační kartu (neplatí pro členy 

„frýclubu“), kterou získá od personálu prodejny, nebo jinou pověřenou osobou 

organizátora na výdejním místě, získává od organizátora akce 1 pár ponožek CRAZY 

SOCKS zn. Bellinda.  

• Za kompletně vyplněný registrační kartu se považuje vyplnění (velkým tiskacím 

písmem) těchto údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, bydliště či PSČ a podpis 

zákazníka. 

• Každá předložená účtenka bude při výdeji označena a není možné ji použít opakovaně. 

• Z důvodů limitovaného počtu dárků určených pro tuto akci, platí tato akce pouze pro 

prvních 700 zákazníků, kteří splní veškeré podmínky pro získání dárku stanovené 

v těchto pravidlech.  

• Na získání dárku není právní nárok.  

• Pokud si výherce cenu nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo 

pořadatelem, tedy v době mezi 14. 2. – 16. 2. 2020, možnost získat dárek zaniká. 

• Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu dárku či zrušení akce, v případě 

vydání veškerých zásob připravených dárků tuto akci ukončit předčasně. 

 

Článek III. 

Účastník akce 

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 15 let, která splní podmínky účasti v akci. 

 

Akce se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru  

k provozovateli či organizátorovi akce a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. všichni zaměstnanci obchodního centra FRÝDA, všichni 

zaměstnanci nájemců obchodního centra FRÝDA, všichni agenturní pracovníci spolupracující  

s obchodním centrem FRÝDA, stejně tak provozovatel a organizátor akce.  

 

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady vyřadit z akce každého účastníka, který nedodrží 

pravidla akce nebo se nechová v souladu s dobrými mravy či v souladu s právními předpisy 

České republiky, případně kohokoliv, kdo může poškodit tuto akci nebo dobrou pověst 

organizátora nebo pořadatele. 



 
Článek IV. 

Obecné podmínky 

Úplná pravidla akce a další informace o akci jsou po dobu konání akce k dispozici  

na internetových stránkách www.ocfryda.cz. 

 

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 dárku 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 5 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. 

Účastník akce vysloveně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu s § 84 a § 85 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno, příjmení, obrazové snímky 

účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), propagačních a reklamních materiálech 

organizátora, a to výhradně v souvislosti s touto akcí a dále rovněž v souvislosti s ostatními 

poskytovanými službami, a to po dobu 5 let od ukončení akce. 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s dárky z této 

akce.  

  

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. Změna pravidel či zrušení akce jsou účinné 

okamžikem zveřejnění jejich změny na internetových stránkách www.ocfryda.cz. 

 

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

republiky.  

Pravidla zveřejněna 29. 1. 2020 

http://www.ocfryda.cz/

