Úplné znění pravidel soutěže džemy Hamé a čaje Pickwick
Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně soutěž Hamé o 315 ks dárkových balíčků čajů a
(dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla
soutěže.
1. Provozovatel a organizátor soutěže
Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Hamé s.r.o., se sídlem Kunovice, Na
Drahách 814, PSČ 686 04, IČ: 282 13 556 (dále jen „provozovatel“).
2. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá od 29.10.2012 do 16.12.2012 včetně na území České republiky a Slovenské
republiky a je rozdělena na 7 soutěžních kol:
1. kola 29.10.- 4.11.2012
2. kolo 5.11.- 11.11.2012
3. kolo 12.11.- 18.11.2012
4. kolo 19.11.- 25.11.2012
5. kolo 26.11.- 2.12.2012
6. kolo 3.12.– 9.12.2012
7. kolo 10.12.– 16.12.2012
3. Účastníci soutěže
Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba starší 18-ti let s adresou pro doručování na
území České a Slovenské republiky (dále „účastník“ nebo „soutěžící“).
4. Výhry
Výhrami v soutěži je celkem 315 ks dárkových balíčků čajů (245 ks balíčků v hodnotě 500 Kč
a 70 kusů balíčků v hodnotě 1300 Kč) značky Pickwick od společnosti Sara Lee.
5. Princip a podmínky soutěže
Do soutěže se může zapojit každý účastník, který jednorázově zakoupí v rámci jednoho
nákupu zaznamenaného na jedné účtence minimálně 2 libovolné džemy nebo ovocné směsi
Hamé. Následně soutěžící odešle soutěžní SMS ve tvaru DZEMY mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera ULICE mezera CISLO POPISNE mezera MESTO mezera PSC
mezera DATUM NAKUPU mezera CAS NAKUPU uvedený na účtence jako 13.11.2012
nákup v 17.25 hod (příklad: DZEMY JAN NOVAK OKRUZNI 1254 PRAHA1 11000
1311 1725) na číslo 602 226 006. Příslušná soutěžní SMS musí být odeslána ve stejném
soutěžním týdenním kole, ve kterém byl uskutečněn nákup.
Soutěžící, jehož soutěžní SMS bude doručena ve výherním pořadí, získává výhru. V každém
soutěžním kole bude rozděleno 35 kusů dárkových balení čajů Pickwick v hodnotě 500 Kč a
10 kusů dárkových balení čajů Pickwick v hodnotě 1300 Kč.
Výhru dárkový balíček čajů v hodnotě 500 Kč získá soutěžící, jehož soutěžní SMS bude
doručena v pořadí jako 23, 38, 45, 52, 87, 95, 112, 125, 133, 148, 154, 161, 173, 185, 195,
216, 228, 236, 242, 254, 263, 277, 286, 292, 308, 315, 323, 332, 341, 253, 366, 372, 386, 392,
405. Výhru dárkový balíček čajů v hodnotě 1300 Kč získá soutěžící, jehož soutěžní SMS
bude doručena v pořadí jako 50, 100, 101, 150, 200, 201, 250, 300, 350, 400,
Pokud nebude zasláno dostatečné množství soutěžních SMS, snižuje se výherní pořadí výher
dárkových balíčků kávy vždy o číslo 10.

Nebude-li v daném soutěžním kole zasláno alespoň 50 platných soutěžních SMS, nebudou
výhry v tomto soutěžním kole předány a pokud to bude možné, budou soutěžní SMS
přesunuty do následujícího soutěžního kola.
V každém soutěžním kole získává každý účastník garantovanou výhru v podobě tipů na
pečení v elektronické podobě, ke stažení na webových stránkách www.sladkanerest.cz. Kód
pro tuto garantovanou výhru obdrží soutěžící ve zpětné potvrzovací soutěžní SMS.
Soutěžící je povinen uschovat všechny soutěžní účtenky pro následnou kontrolu.
Každou soutěžní účtenku je možné použít (odeslat pomocí SMS) v soutěži jen jednou.
Každá soutěžní SMS musí odpovídat jedné soutěžní účtence. Soutěžící se může do
soutěže zapojit opakovaně s novými soutěžními účtenkami.
6. Doručení výhry
Provozovatel nebo jím pověřená osoba nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výherců telefonicky
nebo prostřednictvím SMS kontaktuje výherce a požádá ho o zaslání všech soutěžních
originálních účtenek z daného výherního týdne ke kontrole, včetně výherní účtenky, a to
doporučenou poštou na adresu Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, obálku
označit heslem „Soutěž s Džemy“. Soutěžící uvede svou kontaktní adresu, kam má být výhra
zaslána. Po ověření zaslaných účtenek včetně výherní bude výherci zaslána jeho výhra na
uvedenou kontaktní adresu.
Provozovatel neodpovídá za pozdní doručení výher. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch
provozovatele.
Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní
cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu
do 30 dnů od daného soutěžního kola, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch
provozovatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany
provozovatele.
7. Osobní údaje a ochrana osobnosti
Zasláním soutěžní SMS uděluje účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže
provozovateli jakožto správci, a to za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového
zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových
akcích provozovatele zahrnující i zasílání informací a obchodních sdělení prostřednictvím
SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, to vše po dobu nejvýše 10 let
od udělení souhlasu. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu ke
svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je
dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán.
Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodním zákoníkem, užít bezplatně jméno, příjmení a adresu účastníka v médiích (včetně
internetu), v propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto
soutěží a propagací jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše

uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, to vše po dobu 5 let
od ukončení soutěže.
Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické
pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na
adrese správce.
8. Další ustanovení
Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a
zavazuje se je dodržovat. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na
přípravě této soutěže, dále zaměstnanci provozovatele a společností zajišťujících prodej,
distribuci džemů Hamé a čajů Pickwick včetně osob jim blízkých.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže
nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato
osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána.
Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či
jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není
fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel, u kterých je
možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy ze skrytých čísel, internetových SMS brán
nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučeny.
SMS službu poskytuje Hamé s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, IČ:
282 13 556. Cena 1 SMS je dle sazebníku operátora, kterého soutěžící využívá. Infolinka
soutěže na tel. 572 534 608 a 572 534 610 bude v provozu v době trvání soutěže v pracovních
dnech od 9:00 do 16:00.
9. Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž
změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné
ode dne jeho uveřejnění na www.sladkanerest.cz. a www.hame.cz
Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním
soutěže
Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.sladkanerest.cz a www.hame.cz.

