ÚPLNÁ PRAVIDLA
SOUTĚŽE

„Vánoční soutěž Klubu hraček“

1. Pořadatel a organizátor
1.1. Pořadatelem a pořadatelem soutěže je společnost EPEE Czech s.r.o. se sídlem Hráského
2231/25, 148 00 Praha 4, IČO: 275 67 672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 61519 („pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže
2.1. Soutěž probíhá v termínu ode dne 21. 10. 2021 00:00:00 do vyčerpání soutěžních stíracích losů,
nejpozději do 31. 11. 2021 („doba konání soutěže“).
2.2. Soutěž probíhá na území České republiky („místo konání soutěže“) ve všech prodejnách
Bambule Království hraček, Sparkys a HM Studio, jejichž přehled je dostupný na stránce soutěže
https://www.klubhracek.cz/soutez („soutěžní web“).

3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která je anebo se stane v době konání
soutěže legitimním a právoplatným členem Klubu hraček („Klubu“) a jejíž členství v Klubu
neskončí dříve než po skončení vyhodnocení soutěže dle těchto pravidel („soutěžící“). Soutěžící
je povinen, při zapojení do soutěže doplnit anebo aktualizovat své kontaktní údaje – doručovací
adresa na území České republiky, e-mail a kontaktní telefon. V případě, že tak neučiní anebo
dojde k uvedení neplatného údaje, bude soutěžící bez dalšího ze soutěže vyloučen.
3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a zadavatele, jakož i osoby jim
blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku.

4. Mechanika soutěže
4.1. Stírací los obdrží každý zákazník, který nakoupí na prodejně Bambule Království hraček,
Sparkys nebo HM Studio v minimální hodnotě 500 Kč, vč. DPH. Každý kdo si vyzvedne v aplikaci
Klubu hraček má možnost vyhrát nákup zdarma „odnes, co uneseš“.
4.2. Zájemce o zapojení se do soutěže postupuje následovně:

– DOREGISTRACE KLUB HRAČEK: Zájemce musí být řádným členem Klubu anebo se

do Klubu registrovat. Registraci lze provést na prodejně nebo na https://www.klubhracek.cz.
Aby se stal registrovaný člen řádným členem, musí kromě splnění základních předpokladů
pro členství v Klubu potvrdit svůj e-mail. Na uvedený e-mail při registraci je zaslána aktivační
zpráva, registrace je dokončena potvrzením e-mailu a vyplněním svého profilu na https://www.
klubhracek.cz;

- AKTUALIZACE ÚDAJŮ: Zájemce zkontroluje, že veškeré jeho kontaktní údaje v rámci Klubu

jsou platné a aktuální. Kontrolu je možné provést po přihlášení se do svého klubového účtu
na https://www.klubhracek.cz. Doručovací adresa musí být na území České republiky.

- SOUTĚŽNÍ NÁKUP: Zájemce v době konání soutěže provede soutěžní nákup v prodejně
Bambule Království hraček, Sparkys a HM Studio na území České republiky v minimální výši
500 Kč vč. DPH a získá soutěžní stírací los.
4.3. Soutěžní stírací los je každý výherní. Pro zjištění výhry musí zájemce:
- zadat unikátní kod, který je pod stíracím polem do aplikace Klubu hraček
- výhru soutěžící zjistí okamžitě. Výhru soutěžící obdrží v online formou unikátního kodu, pokud
u výhry není uvedeno jinak.
4.4. Počet soutěžních nákupů na zájemce není nijak omezen. Čím více soutěžící vyzvedne výher,
tím větší šanci má získat nákup zdarma „odnes, co uneseš“
4.5. Nákup zdarma „odnes, co uneseš“ získá jeden soutěžící, který bude vylosován ze všech
soutěžící, kteří si vyzvedli výhru. V soutěžním osudí bude každý soutěžící tolikrát, kolik zadal
unikátních kodů pro vyzvednutí výhry.

5. Výhry v soutěži
5.1. Celkem je do soutěže vloženo 100.000 kusů výher + 1 nákup zdarma „odnes, co uneseš“.
5.2. V rámci 100.000 výher ze soutěžních stíracích losů jsou různé typy výher od partnerů soutěže.
Výhry, o které se hraje, jsou od partnerů soutěže, seznam partnerů je zveřejněn v aplikaci Klubu
hraček.
Výhry mohou být formou:
– procentní slevy na produkty (15%, 20%, atd.)
– nominální slevy na nákup
– poukázky na produkty
– peněžité slevy na produkt či na celý nákup.
Konkrétní podmínky jsou uvedeny na poukazu, který soutěžící získá na webu nebo v aplikaci.
5.3. Nákup zdarma „odnes, co uneseš“ je hlavní cenou soutěže. Může ji získat pouze 1 soutěžící,
který bude vylosován.
5.4. Výherní nákup proběhne na prodejně Bambule Westfield Chodov 12. 12. 2021 v 8.30 hod. Je
určen pouze pro 1 dítě ve věku do 12 let. Časový limit nákupu je stanoven na 60 vteřin. Výherce
má zakázáno při soutěžním nákupu používat jakékoli pomůcky, vozíky, tašky atd.
5.5. Slosování o nákup zdarma „odnes, co uneseš“ proběhne 1. 12. 2021. Výherce nákupu zdarma
„odnes, co uneseš“ bude o své výhře informován elektronicky na e-mail, kterým je registrovaný
v Klubu hraček.
5.6. Výherce je povinen svou účast na výherním nákupu potvrdit do 6. 12. 2021. Pokud tak neučiní,
výhra propadá a bude vybrán náhradní výherce. Pokud svou účast náhradní výherce nepotvrdí
do 10. 12. 2021, výhra propadá.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Soutěžící udělením souhlasu s podmínkami Klubu při registraci/aktualizaci údajů vyjadřuje
souhlas Všeobecnými obchodními podmínkami dostupnými na https://www.klubhracek.cz/
dokumenty/vop.pdf
6.2. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících
se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit
či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude
to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách www.klubhracek.cz/soutez.
6.3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo
nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky
předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům
předány v souladu s pravidly soutěže.
6.4. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání
účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
6.5. Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou
účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
6.6. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými
prostředky.
6.7. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u pořadatele a na soutěžním webu.

V Praze dne 20. 10. 2021

