
Herní řád “SOUTĚŽ: Objednejte v lednu 
bazén a hrajte o hodnotné příslušenství”

Na Facebooku a Instagramu Bazény Machov bude v termínu od 6. 1. 2020 – 
2.2.2020 realizována hra s názvem „SOUTĚŽ: Objednejte v lednu bazén a 
hrajte o hodnotné příslušenství“ 
(dále jen jako „hra“).


O co hrajeme:


Výhra - jedna z násedujících položek dle vlastního výběru: 

1x Solonizační jednotka VA SALT C10 https://www.vagnerpool.com/web/cs/
product/va-salt-c10-do-25-m3,

nebo 

1x Solonizační jednotka VA SALT C15 https://www.vagnerpool.com/web/cs/
product/va-salt-c15-do-50-m3,

nebo 

1x Automatické dávkování chemie VA DOS BASIC pH / ORP  https://
www.vagnerpool.com/web/cs/product/davkovaci-stanice-va-dos-basic-
chlor-ph-orp-redukce, 

nebo 

1x Tepe lné čerpad lo Rap id MINI INVERTER 8 kW  ht tps : / /
www.vagnerpool.com/web/cs/product/tepelne-cerpadlo-rapid-mini-inverter-
rmic08-bpncr08-8-0kw-s-chlazenim,

nebo

1x Tepelné čerpadlo Rapid MINI INVERTER 9,5 kW  https://
www.vagnerpool.com/web/cs/product/tepelne-cerpadlo-rapid-mini-inverter-
rmic10-bpncr10-9-5kw-s-chlazenim,

nebo

1x Tepelné čerpadlo Rapid MINI INVERTER 12,5 kW   https://
www.vagnerpool.com/web/cs/product/tepelne-cerpadlo-rapid-mini-inverter-
rmic13-bpncr13-12-5kw-s-chlazenim,

nebo

1x Protiproud V-JET 66 m3/h https://www.vagnerpool.com/web/cs/product/
protiproud-v-jet-66-m3-h-230-v-2-2-kw-pro-foliove-a-predvyrobene-baz-
potrubi-d-63-mm.


*Výkon dezinfekčního zařízení či ohřevu bude zvolen (určen) 
specialistou firmy Bazény Machov s.r.o. adekvátně k velikosti 
objednaného bazénu. 
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Systém hry:


Výhru získávají 2 z bazénu vylosovaní účastníci, kteří v době hry splní 
následující podmínky:


1. Stanou se fanouškem profilu Bazény Machov na Facebooku (https://
www.facebook.com/BazenyMachov/) nebo Instagramu (https://
www.instagram.com/bazeny_machov/)


2. Do komentáře soutěžního postu na Instagramu nebo Facebooku 
označí (ve formátu @přezdívka_člověka) s kým se v novém bazénu 
budou koupat


3. Pokud soutěží na Facebooku, nasdílí veřejně soutěžní post (naši 
soutěž)


4. Závazně  objednají plastový, sklokeramický nebo fóliový bazén od 
rozměru 5 x 3 m s montáží a minimálně se základním příslušenstvím 
(skimmer, trysky, písková filtrace, tepelná izolace, bazénová sada) 


Závaznou objednávku učiní soutěžící po absolvování schůzky na 
provozovně Bazény Machov s.r.o., kde dojde k tvorbě konkrétní 
cenové nabídky dle požadavků soutěžícího. Svůj zájem stvrdí 
soutěžící složením zálohy 5 000 Kč a podpisem objednávky. Dále 
dojde k finálnímu zaměření a podpisu SOD (Smlouva o dílo). 

S ohledem k regulérnosti losování, doporučujeme účastníkům hry, aby se 
zúčastnili veřejného losování v provozovně Bazény Machov s.r.o. na adrese 
Nízká Srbská 101, 549 31 Machov, dne 3.2.2020 v 16:00.


Pořadatel a Organizátor:

Pořadatelem a organizátorem hry je společnost Bazény Machov s.r.o., se 
sídlem Nízká Srbská 101, 549 31 Machov, IČO: 02250853, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová 
značka C 32789, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn(y) 
(výhry/er).


Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České 
republiky a jsou starší 18let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou 
v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, 
nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Z 
účasti ve hře jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 90 
dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané nebo organizované na sociálních 
sítích společnosti Bazény Machov s.r.o..  
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Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a 
pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a 
zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní 
povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez 
omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry 
zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry 
nejsou vyměnitelné. Výhru je možné osobně převzít v sídle organizátora, 
nebo bude organizátorem doručena v rámci finální realizace bazénu. 
Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce 
výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem, nejpozději však do 
30.11. 2020, možnost čerpat výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den 
jejich uveřejnění na https://www.bazenymachov.cz/soutez-leden/. Účastníci 
jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se 
hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel 
si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před 
splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. 
Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl 
příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je 
pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém 
případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před 
odvoláním podmínky příslibu alespoň z části splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků dle 
těchto pravidel hry, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi 
pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve hře. V 
daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, 
jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude 
osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci hry, 
nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje výherce/ů 
bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v 
propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her 
formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, 
obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů výherce/ů a jejich 
zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 10let 
od posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry bude pořadatel 
zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí 
osobu – organizátora hry. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených 
GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se 
zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou 
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informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na 
opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; (iii) právo na výmaz 
zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování osobních 
údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci hry jsou 
oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro 
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou 
účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, 
příp. na e–mailové adrese info@bazenymachov.cz, nebo se mohou obrátit na 
osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a 
to prostřednictvím e–mailu ondra.purtig@gmail.com.
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