
 
 

 

Pravidla spotřebitelské soutěže 
 

Osmisměrka ve výhodném kvartálu 
 

1. Pořadatel soutěže 
Spotřebitelskou soutěž „Osmisměrka ve výhodném kvartálu“ pořádá společnost  
SMERO, spol. s r.o., IČO: 255 27 886, se sídlem Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, zapsaná u Krajského 
soudu v Brně sp. zn. C 30553 (dále jen „pořadatel“). 

 
2. Místo a doba konání soutěže 

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu platnosti letáku Výhodný kvartál leden  
až březen 2023, tj. od 1. 1. do 31. 3. 2023, kdy bude soutěž ukončena (dále jen „doba konání 
soutěže“). 

 
3. Účastníci soutěže  
3.1. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“),  

která má doručovací adresu na území České republiky a která v době konání soutěže zašle správné 
znění tajenky z vyluštěné osmisměrky společně s uvedením svých kontaktních údajů v rozsahu 
uvedení svého jména, příjmení a doručovací adresy na e-mailovou adresu: marketing@smero.cz. 

 
3.2. Odesláním tajenky společně s kontaktními údaji soutěžící potvrzuje souhlas s pravidly soutěže. 
 

4. Mechanismus soutěže 
4.1. V osmisměrce je zapotřebí najít všechna slova z uvedeného seznamu. Slova mohou být  

v osmisměrce umístěna: zleva doprava, zprava doleva, shora dolů, zezdola nahoru nebo diagonálně 
všemi čtyřmi směry. Po vyškrtání všech slov zůstanou některá písmena v osmisměrce 
nepřeškrtnutá. Tato písmena při čtení po řádcích zleva doprava tvoří tajenku osmisměrky. 

 
4.2. Za každý soutěžní měsíc, tj. za leden, únor a březen roku 2023, budou v prvním pracovním dni 

následujícího měsíce vylosováni náhodným výběrem 3 výherci, kteří obdrží výhru. 
 

4.3. Soutěžící se může zúčastnit slosování o výhry pouze jednou za daný měsíc po dobu trvání soutěže. 
Zašle-li soutěžící v daném soutěžním měsíci správné znění tajenky vícekrát, bude do slosování 
zařazen pouze jeho první e-mail se správným zněním tajenky. Zapojení se do soutěže z více  
e-mailových adres je zakázáno a povede k okamžitému vyloučení ze soutěže bez nároku  
na jakoukoli kompenzaci. 

 

4.4. Soutěžící, kteří budou vylosováni za správné vyluštění tajenky osmisměrky v letáku Výhodný 
kvartál leden až březen 2023 získají balíček kosmetiky Manufaktura Šípek.  

 

4.5. Soutěžící může vyhrát po dobu trvání celé soutěže, tj. za dobu od ledna až března 2023, pouze 
jednu výhru. 

 
5. Získání výhry 

Výhra bude výhercům předána obchodní zástupcem nebo pověřenou osobou do 30 dnů  
od oznámení výhry pořadatelem. Vydání výhry je podmíněno podpisem předávacího protokolu. 

 



 
 

 
6. Ochrana osobních údajů 

Soutěžící svojí účastí v této soutěži bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro 
plnění práv a povinností pramenících z jeho účasti v soutěži a že pořadatel bude tyto údaje za tímto 
účelem zpracovávat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  
a dále dle zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Soutěžící uděluje 
v případě výhry pořadateli souhlas s použitím své fotografie, obrazových snímků a obrazových  
a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených 
pořadatelem soutěže v souvislosti s předáváním výhry v propagačních materiálech, webových 
stránkách a sociálních sítích v rámci této spotřebitelské soutěže. Pořadatel je oprávněn 
zpracovávat osobní údaje po dobu udělení souhlasu do uplynutí 2 let ode dne skončení 
spotřebitelské soutěže. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese pořadatele 
soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo na jejich opravu.   

 
7. Všeobecné podmínky 
7.1. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli 

soutěže a jejich rodinní příslušníci. 
 
7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou 

soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahradit výše uvedené výhry výhrami 
obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předání výher. Konkrétní 
specifikaci výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech je pouze 
ilustrativní. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek soutěže a v případě sporu 
rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.  

 
7.3. Pořadatel je oprávněn vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový 

soutěžící porušoval pravidla soutěže, a to bez náhrady nákladů na škody, která by soutěžícímu 
mohla vyloučením vzniknout. Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou 
konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní 
cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.  

 
7.4. Jediná a úplná závazná pravidla jsou k nahlédnutí na internetové adrese www.smero.cz.   

 
 
V Rajhradu 25. 11. 2022 
  
 
  


