Pravidla marketingové soutěže
„Valentýnská hra“ na www.randevkine.cz
s obchodní společností CINEMA CITY CZECH s.r.o.

I.
Úvodní ustanovení
1. Organizátorem marketingové soutěže s názvem „Valentýnská hra“ (dále jen „Soutěž“) je
obchodní společnost Cinema City Czech s.r.o., IČO: 264 49 242, sídlem: Praha 4 – Háje,
Arkalycká 951/3, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Organizátor“).
2. Organizátor uspořádal Soutěž jako marketingovou a propagační akci, za účelem podpory
prodeje zboží a služeb Organizátora a jeho obchodních partnerů. V Soutěži rozhoduje o
výherci předem stanovené pořadí účastníků Soutěže.
3. Organizátor vydává tyto pravidla Soutěže, která upravují závazně její podmínky (dále jen
„Pravidla“). Účastí v Soutěži projevuje účastník souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se
je dodržovat.
II.
Trvání a působnost Soutěže
1. Soutěž začíná dne 7. 2. 2020 a končí 23. 2. 2020, včetně (tj. 23.2.2020 ve 23:59).
2. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv bez udání důvodu předčasně ukončit.
Účastník Soutěže nemá v takovém případě právo požadovat po Organizátorovi jakoukoliv
náhradu jemu vzniklých nákladů na účast v Soutěži či požadovat vydání výhry, která mu
nebyla Organizátorem závazně potvrzena.
3. Soutěž bude probíhat na webových stránkách www.randevkine.cz (dále jen „webové
stránky“), které jsou provozovány Organizátorem.
III.
Podmínky účasti v Soutěži
1. Soutěž je určena uživatelům internetu, kteří navštíví webové stránky Organizátora.
2. Podmínkou účasti účastníka v Soutěži je:
 účast a úplná registrace v Soutěži prostřednictvím online formuláře na webových
stránkách: www.randevkine.cz;
 Souhlas účastníka s podmínkami Soutěže a se zasláním výhry v Soutěži prostřednictvím
e-mailové zprávy
3. Soutěže není oprávněn/a se zúčastnit:
a) osoba v pracovním poměru anebo obdobném vztahu k Organizátorovi;

b) osoby přímo podílející se na činnostech souvisejících s organizováním Soutěže,
zejména v souvislosti s přípravou, zpracováním a vyhodnocením Soutěže a určením
výherců Soutěže; a
c) jim blízké osoby ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zák. číslo 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
4. V případě prokázání skutečnosti, že výherce je osobou nesplňující podmínky k účasti
v Soutěži, zejména ve smyslu čl. III. odst. 3 Pravidel Soutěže, nevzniká mu nárok na výhru.
5. V případě důvodných pochybností Organizátora, že účastník Soutěže jedná ve vztahu k
Soutěži v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo dobrými
mravy, je Organizátor oprávněn účastníka Soutěže vyloučit z účasti v Soutěži. V takovém
případě nevzniká účastníkovi nárok na výhru.
IV.
Mechanismus Soutěže
1. Mechanika Soutěže je následující:
a)
Pro zapojení se do Soutěže je účastník povinen provést svou plnohodnotnou, tj.
úplnou registraci v Soutěži prostřednictvím online formuláře na webových
stránkách: www.randevkine.cz.
b)

Při prvním přihlášení do soutěžní aplikace účastník Soutěže potvrdí, že souhlasí s
tím, aby Organizátor zpracovával informace a osobní údaje, které jsou zveřejněny
na facebookovém profilu účastníka Soutěže (v případě registrace účastníka pomocí
sociální sítě Facebook), nebo které účastník vyplní do on-line formuláře, především
pak jméno, příjmení, věk, e-mailovou adresu/telefonní číslo, na kterou v případě
výhry obdrží polovinu výherního kódu a emailovou adresu svého partnera, kterého
zve do Soutěže. Osobní údaje budou použity především k chodu aplikace (věk, pro
stanovení věkového rozhraní; jméno a příjmení k pojmenování „osobních avatarů“;
e-mailovou adresu/telefonní číslo k zaslání výherních kódů. Osobní údaje budou
uchovány výhradně v elektronické formě a uloženy na serveru provozovatele. Po
skončení Soutěže pak budou ze serveru smazány bez možnosti jejich obnovy.
Výjimkou budou osobní údaje účastníky Soutěže, k jejichž dalšímu zpracování
bude Organizátor oprávněn z důvodu ochrany svých oprávněných zájmů. Účastníci,
kteří souhlasili při své registraci do Soutěže se zasíláním marketingových sdělení,
poskytují své jméno, příjmení a e-mailovou adresu a telefonní číslo Organizátorovi
k marketingovým účelům.

c)

Soutěž nabízí dvě mechaniky hry – Singles verzi (pro nezadané) a Couples verzi
(pro páry).
a. Singles verze Soutěže nabízí úkol – zodpovězení deseti otázek a následné
nalezení partnera v seznamce. Soutěžní úkol bude považován za splněný v
případě, že uživatel i jeho vybraný partner potvrdí rande klepnutím na
tlačítko “Potvrdit rande” v soutěžní aplikaci. Podle procentuální shody,
která je vypočítána na základě shodných odpovědí v Soutěži, bude oběma

zaslána e-mailem, který zadali při registraci do Soutěže, půlka kódu odměny.
Spojením těchto kódů vznikne unikátní kód, který bude po předání u
pokladny nebo baru s občerstvením kteréhokoliv multikina Cinema City
Czech s.r.o. vyměněn za výhru.
b. Couples verze Soutěže nabízí úkol pro dvojici (partnerský pár) – první
z dvojice zodpoví deset otázek, které se týkají společných zájmů v oblasti
filmu a návštěvy multikina a vyplní e-mail svého protějšku. Ten bude
následně prostřednictvím odkazu přizván do Soutěže. Po úspěšně dokončené
registraci zodpoví stejných deset otázek. Podle procentuální shody, která je
vypočítána na základě shodných odpovědí v Soutěži, bude oběma zaslána emailem, který vložili při registraci do Soutěže, půlka kódu odměny.
Spojením těchto kódů vznikne unikátní kód, který bude po předání u
pokladny nebo baru s občerstvením kteréhokoliv multikina Cinema City
Czech s.r.o. vyměněn za výhru.
d)

%
SHODA

Výhry budou vybrány dle procentuální shody páru, která vyplyne z počtu shodných
odpovědí v soutěži:
VÝHRA

POZNÁMKA

PLATNOST

Hra pro Single
99 - 100
%

1+1 2D VSTUPENKA ZDARMA

Platí pouze na 2D filmy, nelze uplatnit na
3D filmy a v IMAX, 4DX a VIP Chodov

PLATNÉ DO
29.2.2020

75 % SLEVA NA DUET MENU

Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos
Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos
Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos

PLATNÉ DO
29.2.2020
PLATNÉ DO
29.2.2020
PLATNÉ DO
29.2.2020

75 % SLEVA NA DUET MENU

Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos

PLATNÉ DO
29.2.2020

50 % SLEVA NA DUET MENU

Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos
Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos

PLATNÉ DO
29.2.2020
PLATNÉ DO
29.2.2020

75 - 98 %
50 % SLEVA NA DUET MENU

50 - 74 %
25 % SLEVA NA DUET MENU

0 - 49 %
Hra pro páry

99 - 100
%
50 - 98 %

25 % SLEVA NA DUET MENU

0 - 49 %

e)

Organizátor není zodpovědný za špatné zadání e-mailové adresy/telefonního čísla
účastníkem (výhercem) a za případné neobdržení zprávy o výhře. Organizátor není
zodpovědný za případné přesměrování zprávy o výhře do složky SPAM v e-mailu
účastníka. Výherci v takovém případě nevznikne právo na prodloužení platnosti
využití či vyzvednutí Výhry nebo na její náhradu či na jakýkoliv jiný nárok vůči
Organizátorovi.
V.

Výhry
1. Výhry v Soutěži jsou (dále jen „Výhry“):
%
SHODA

VÝHRA

POZNÁMKA

MNOŽSTVÍ

Hra pro Single
99 - 100
%

1+1 2D VSTUPENKA ZDARMA

Platí pouze na 2D filmy, nelze uplatnit na
3D filmy a v IMAX, 4DX a VIP Chodov

700

75 % SLEVA NA DUET MENU

Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos
Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos
Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos

1000

75 % SLEVA NA DUET MENU

Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos

7000

50 % SLEVA NA DUET MENU

Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos
Lze si na baru vybrat v rámci menu, zda
bude menu s popcornem nebo nachos

7000

75 - 98 %
50 % SLEVA NA DUET MENU

50 - 74 %
25 % SLEVA NA DUET MENU

0 - 49 %

1000
1000

Hra pro páry

99 - 100
%
50 - 98 %

25 % SLEVA NA DUET MENU

0 - 49 %

2.

1.

2.
3.

4.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit konkrétní Výhru jinou věcí obdobného typu a
hodnoty.
VI.
Pravidla
Tato Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách Organizátora www.cinemacity.cz a
www.randevkine.cz. Pravidla Soutěže jsou také k dispozici k nahlédnutí na pokladnách
každého multikina provozovaného Organizátorem na území České republiky. Seznam
multikin je zveřejněn na webových stránkách Organizátora www.cinemacity.cz. Účastníci
Soutěže při své registraci k Soutěži potvrzují, že se s těmito Pravidly řádně seznámili a
rozumí plně jejich obsahu a zavazují se jimi v rámci své účasti v Soutěži řídit.
V případě zjištění Organizátora ohledně jednání účastníka Soutěže, které by bylo v rozporu
s Pravidly, je Organizátor oprávněn rozhodnout o ztrátě nároku účastníka na jakoukoliv
výhodu plynoucí ze Soutěže, včetně nároku na jakoukoliv Výhru. Organizátor je oprávněn
takového účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit, bez poskytnutí jakékoliv náhrady.
Organizátor je obdobně oprávněn rozhodnout o neumožnění další účasti takového
účastníka v Soutěži. O vyloučení ze Soutěže dle předchozí věty bude takový účastník
Soutěže informován prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy.
Organizátor je oprávněn účastníka Soutěže vyloučit, pokud bude prokázáno jeho
protiprávní jednání v podobě porušení článku III odst. 3 Pravidel. Obdobně je Organizátor

7000

oprávněn účastníka vyloučit v případě prokázání jednání účastníka směřujícího k
manipulaci s výsledky Soutěže.
5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i během trvaní Soutěže, změnit Pravidla.
Jakékoliv změny Pravidel budou vhodným způsobem uveřejněny na internetových
stránkách Organizátora nebo na pokladnách multikin provozovaných Organizátorem na
území České republiky.
6. Účastník Soutěže bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na Výhru a není tak
oprávněn jí vymáhat prostřednictvím obecných soudů České republiky či jakýmkoliv
jiným způsobem.
7. Výherce nemá nárok na vyplacení hodnoty Výhry ve formě peněžní hotovosti nebo jiného
alternativního plnění.
8. Organizátor neodpovídá za jakékoliv věcné či právní vady Výhry.
9. Pravidly neupravená práva a povinnosti Organizátora a účastníků soutěže se řídí právním
řádem České republiky zejména pak občanským zákoníkem v jeho platném a účinném
znění.
10. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Pravidel neplatné nebo se jím stane, Organizátor si
vyhrazuje právo jej nahradit tak, aby se významově co nejméně odchýlilo od ustanovení
původního, avšak splňovalo zákonné podmínky.
11. Pokud je jakékoliv z ustanovení těchto Pravidel neplatné nebo se jím stane, neplatnost části
Pravidel nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Pravidel.
12. Organizátor má právo změnit nebo upravit tato Pravidla, popřípadě i Výhry, a to bez udání
důvodu s účinností ode dne zveřejnění na internetových stránkách Organizátora.
VII.
Ochrana osobních údajů
1. Zapojením do Soutěže a registrací v Soutěži dává účastník Soutěže souhlas se zpracováním
svých poskytnutých osobních údajů v rozsahu - jméno, příjmení, bydliště, datum narození,
telefonní číslo a e-mailová adresa, Organizátorovi a jeho mateřské společnosti, společnosti
Cinema City International N.V., se sídlem Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam,
Holandsko, zapsané v obchodním rejstříku Obchodní komory Rotterdam, číslo registrace:
33260971, pro účely vyhodnocení Soutěže, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (EU) č. 2016/679.
2. Osobní údaje účastníků Soutěže budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany
osobních údajů Organizátora. V případě dotazů nebo v případě žádosti, aby Organizátor
pozměnil nebo opravil jakoukoli nepřesnost u osobních údajů, může si účastník soutěže
přečíst
Zásady
ochrany
osobních
údajů,
které
nalezne
na
www.cinemacity.cz/static/cs/cz/privacy-policy-cz , popř. si vyžádat další informace
na e-mailové adrese: info@cinemacity.cz
VIII.
Daňové povinnosti

1. Účastníci Soutěže jsou si vědomi, že Výhry převyšující částku 10.000,- Kč podléhají dle
ust. § 4 odst. 1 písm. f) ve spojení s ust. § 10 odst. 1 písm. ch) zák. č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zdanění daní z příjmů fyzických osob.
IX.
Kontakt
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Soutěže je k dispozici zákaznická linka Organizátora na
telefonním čísle +420 255 742 021 anebo na emailové adrese info@cinemacity.cz

V Praze, dne 7. 2. 2020

