„Aplikace Šéf grilu“
ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
I. Úvodní ustanovení
1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Online
grilování – Šéf grilu“, která je prostřednictvím webové aplikace (dále jen „aplikace“)
vytvořena výlučně za účelem marketingových kampaní společnosti Weber-Stephen,
spol. s r.o., se sídlem V Uličce 49, Praha - Jesenice, PSČ 252 42, IČ 28421124:,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl , vložka.
Společnost LOGIC – EMOTION s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČ:
24275298, je organizátorem a zároveň pořadatelem marketingových kampaní (dále jen
„Organizátor“).
II. Účast v Soutěži
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na
území České republiky.
2. Pro účely těchto Pravidel se "Soutěžícím" rozumí každá fyzická osoba, která se řádně
registruje přes rozhraní Facebooku, vyplní jméno a příjmení, kontaktní e-mail, město
trvalého bydliště a datum narození a ke dni registrace v Soutěži splňuje všechny
podmínky Soutěže a souhlasí s těmito Pravidly. Správnost těchto údajů bude
kontrolována a musí souhlasit při předání výhry, kontrola osobních údajů vítěze bude
provedena při předání hlavní výhry. Pokud nebudou údaje o výherci souhlasit, výherce
ztrácí nárok na výhru.
3. Jedna fyzická osoba, přihlášena pod konkrétním e-mailem, resp. Facebookovou
registrací z jedné IP adresy může vyhrát nejvíce 1 cenu.
4. Účast v Soutěži není podmíněna nákupem zboží nebo služeb.
5. Účastí v Soutěži vyjadřuje každý Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly.
6. Soutěžící, kteří se zúčastní Soutěže v rozporu s těmito Pravidly, mohou být vyloučeni
a ztratit nárok na výhru.

III. Místo a Doba konání Soutěže
1. Soutěž bude rozdělena na 6 výherních týdenních kol.
2. Rozpis soutěžních kol:
a) 1. kolo: start 30.5.2016 v 10:00 – konec 5.6. ve 22:00
b) 2. kolo: start 6.6.2016 v 10:00 – konec 12.5. ve 22:00
c) 3. kolo: start 13.6.2016 v 10:00 – konec 19.6. ve 22:00
d) 4. kolo: start 20.6.2016 v 10:00 – konec 26.6. ve 22:00
e) 5. kolo: start 27.6.2016 v 10:00 – konec 3.7. ve 22:00
f) 6. kolo: start 4.7.2016 v 10:00 – konec 10.7. ve 22:00
3. Soutěž bude probíhat na URL adrese soutez.sefgrilu.cz
4. Každé týdenní soutěžní kolo obsahuje 3 hrací kola.
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IV. Soutěž a princip výběru výherců
1. Pro účely těchto Pravidel se „Soutěží“ rozumí hra, ve které Soutěžící prostřednictvím
webové aplikace tzv. „griluje“. Každá hra obsahuje 3 hrací kola, kde je účelem nahrát
co nejvíce bodů. Nejvyšší počty nahraných bodů v každém kole se sčítají. Do
celkového počtu bodů se započítávají nahrané body z ukončeného kola. Postup do
dalšího hracího kola není podmíněn minimální počtem nahraných bodů v předešlém
kole. Pokud hráč přejde do následujícího kola, už nemá možnost se vrátit do
předchozího kola. Hra se považuje za ukončenou, když má hráč ukončená všechna
hrací kola.
2. Každý den bude mít hráč k dispozici 20 hracích pokusů, které může využít pro
získání, co největšího počtu bodů. Pokud hráč postoupí z prvního hracího kola do
druhého hracího kola, nebo z druhého hracího kola do třetího hracího kola, je to jeden
hrací pokus.
3. V prvním hracím kole hráč griluje a připravuje hamburgery dle objednávek a trvá 5
minut. V druhém hracím kole hráč griluje a připravuje různé druhy masa dle
objednávek, také trvá 5 minut. V třetím hracím kole hráč připravuje celé jídlo dle
receptu a odpovídá na soutěžní otázky s 3 možnostmi odpovědí, trvá 5 minut.
4. Hlavní výhru získá hráč, který ukončil všechna tři hrací kola a nahrál v daném
soutěžním kole nejvíce bodů a splnil všechny podmínky účasti v soutěži. Pokud budou
mít 2 a více hráčů stejný počet bodů – bude rozhodovat počet tzv. „získaných hráčů“.
Pokud i zde bude stejný počet tzv. „získaných hráčů“, získá výhru hráč, který
dosáhnul počtu bodů nejdříve. Vítěz hlavní ceny soutěžního kola, se již nesmí účastnit
dalších soutěžních kol.
5. Každý soutěžící má vlastní odkaz na sdílení soutěže (pro FB, Twitter, Google+, email) a pokud se přes tento odkaz zaregistruje do soutěže další nový hráč, získává +1
do počtu tzv. „získaných hráčů“.
6. Jména výherců každého soutěžního kola budou zobrazeny na sefgrilu.cz/vyherci/
7.

Průběžné výsledky jednotlivých soutěžních a hracích kol bez zobrazení jmen budou
zobrazeni na sefgrilu.cz/prubezne-poradi/

V. Ceny v Soutěži
1. Hlavní cena pro každé soutěžní kolo je gril Weber Master-Touch GBS 57 cm
v hodnotě 8999 Kč.
2. Ostatní ceny jsou: 2. místo – příslušenství Weber v hodnotě 1300 Kč, 3. místo –
příslušenství Weber v hodnotě 500 Kč, 4.-10. místo – reklamní dárky (zástěry, bloky,
časopisy Gril On, propisky, zapalovače)
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3. Výherci budou kontaktováni pomocí uvedené soutěžní e-mailové adresy a musí se
nejpozději do 10 dnů spojit s organizátorem soutěže dle pokynů uvedených
v informačním e-mailu, v opačném případě výhra propadá ve prospěch organizátora
soutěže.
4. Hlavní ceny pro vítěze jednotlivých kol (tj. první místa) budou předány osobně
v rámci Weber Gril semináři Live (termín bude upřesněn v průběhu soutěže). Ostatní
ceny (tj. druhé až desáté místa) budou zaslány jednotlivým výhercům poštou.
5. Výherci hlavní ceny se účastí na této soutěži zavazují k účasti na Weber Gril Semináři
Live (termín bude ze strany pořadatele upřesněn v průběhu konání soutěže), na kterém
budou předány hlavní ceny výhercům. Výhercům hlavních cen budou ceny předány na
základě ověření totožnosti a údajů zadaných při registraci a oproti podpisu
předávacího protokolu.
6. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry jinými výhrami obdobného
typu a odpovídající hodnoty, případně měnit podmínky předání výher.
7. Soutěžícím nevzniká právo výhry reklamovat. Výhry nelze vyplatit v hotovosti, ani je
vyměnit za jiné.
VI. Vyloučení ze Soutěže
1. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví
pravidlům Soutěže.
2. Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího, u něhož bude mít
podezření, že dosáhl své účasti v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které
je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, zejména
pokud se bude jeden soutěžící pokoušet soutěžit z jedné IP adresy pod více emailovými adresami, resp. registracemi přes Facebook. Toto rozhodnutí Organizátora
je konečné, bez možnosti odvolání.
3. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném poměru ke společnostem
LOGIC EMOTION. s r. o a Weber-Stephen spol. s.r.o. a jejich rodinní příslušníci,
případně třetí osoby jakýmkoli způsobem se podílející na organizaci a tvorbě Soutěže
a jejich rodinní příslušníci.
VII. Ochrana osobních údajů
1.

Soutěžící uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některych zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”),
Organizátorovi výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním jím
poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa,
telefonní číslo (dále jen „údaje“), a to pro účely vyhodnocení Soutěží, zasílání
informačních emailů týkajících se Soutěže apod.

2. Soutěžící dále vyslovuje souhlas s tím, že Organizátor jako správce osobních údajů je
oprávněn předat poskytnuté osobní údaje jinému správci, a to pouze za splnění
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podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 Zákona. Správce může pověřit zpracováním
osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele.
3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §
11 a 21 Zákona, zejména svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat na emailové adrese
Organizátora: info@logicemotion.cz. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením
výsledků Soutěže má za následek vyřazení Soutěžícího ze Soutěže a z další účasti
v Soutěži, včetně ztráty nároku na výhru.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Výsledky Soutěží jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Soutěžích
či soutěžní odměny soudní cestou je vyloučeno.
2. Organizátor nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné závazky, a tito nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
Soutěžící bere na vědomí, že nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu v
souvislosti s účastí v Soutěžích nebo s převzetím výhry vzniknou.
3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude
Organizátor informovat Soutěžící oznámením na internetových stránkách
www.sefgrilu.cz/pravidla-souteze/
4. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky
apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, výpadky či blokace aplikace
„Šéf grilu“ ani odpovědnost za jakoukoli škodu, která Soutěžícímu v této souvislosti
vznikne.
6. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži, a
v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se
Soutěžemi spojené. Případné námitky a informace o průběhu Soutěže lze písemně
zasílat na adresu sídla Organizátora nebo e-mailem na adresu: info@logicemotion.cz.
7. Úplná a závazná pravidla Soutěže jsou dostupná na webové stránce
www.sefgrilu.cz/pravidla-souteze/, případně na vyžádání v listinné podobě na adrese
Organizátora.
8. Úplná pravidla Soutěže jsou účinná dnem 30.6.2016.
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