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ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE  

„XeraCalm A.D Hope“ 

 

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané 

„XeraCalm A.D Hope“ (dále jen „Soutěž").  

 

Tato Soutěž je spojena s příběhem malého chlapce, který trpěl od útlého věku 

extrémními projevy atopické dermatitidy. Video natočené s chlapcovou rodinou je 

dostupné na Webové stránce Soutěže.  

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

TCHEQUIE, s.r.o., se sídlem: Praha 9 - Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČ: 276 02 389 

(dále jen „Pořadatel“). Soutěž je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatele. 

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 15. 9. 

2017 do 31. 10. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“), a 

to výhradně prostřednictvím partnerských lékáren (dále jen „Lékárny“), jejichž seznam je 

uveden na webové stránce Pořadatele https://pf.nebenet.cz/hope/index.html (dále jen 

„Webová stránka Soutěže“). 

 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15-ti let (dále také „účastník“ nebo 

„soutěžící“) s doručovací adresou v České republice anebo Slovenské republice, které splní dále 

uvedené podmínky. Účastníci Soutěže mladší 18-ti let se mohou této Soutěže zúčastnit pouze 

se souhlasem jejich zákonného zástupce. 

 

4. PRINCIP SOUTĚŽE 

Na Lékárně zapojené do Soutěže účastník v době konání soutěže zakoupí některý z výrobků 

značky Eau Thermale Avène označený stíracím polem. Po setření pole účastník získá jedinečný 

kód (dále jen „soutěžní kód“). Na základě informací na etiketě výrobku se účastník dostane na 

webovou stránku Pořadatele www.avene.cz, ze které je přesměrován na Webovou stránku 

Soutěže. Na Webové stránce Soutěže účastník vyplní do formuláře soutěžní kód spolu 

s telefonním číslem účastníka, popřípadě svou emailovou adresou. Před odesláním formuláře 

účastník udělí souhlas s těmito Pravidly zatrhnutím příslušné kolonky ve formuláři. Formulář 

https://pf.nebenet.cz/hope/index.html
http://www.avene.cz/
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účastník odešle potvrzením tlačítka „Zkontroluj výherní kód“. Vyplněný formulář je nutné 

odeslat v době konání soutěže. 

 

Každý soutěžící se může účastnit Soutěže i vícekrát. S jedním soutěžním kódem se však lze 

účastnit Soutěže pouze jednou. Účastník může získat i více výher v Soutěži.  

 

Do Soutěže nebudou zařazeni účastníci, kteří odeslali formulář po uplynutí doby konání 

soutěže.   

 

5. VÝHRY V SOUTĚŽI, VÝBĚR VÝHERCŮ 

Pořadatel vkládá do Soutěže následující výhry: 

a) 200krát okamžitá výhra – některý z výrobků značky Eau Thermale Avène dle výběru 

Pořadatele (výběr z produktů Tolérance Extrême Krém, Tolérance Extrême emulzia, 

Tolérance Extrême maska, Tolérance Extrême Čisticí mléko, produkty minerální řady, 

Cicalfate Krém, Hydrance Optimale Výživný hydratační krém, Hydrance Optimale 

Hydratační sérum) 

 

b) 20krát výhra - balíček výrobků značky XeraCalm A.D (tj. 10krát výrobek XeraCalm 

A.D relipidační balzám 200 ml, 10krát výrobek XeraCalm A.D relipidační krém 200 ml a 

6krát výrobek XeraCalm A.D relipidační mycí olej 400 ml)   

 

c) 1krát hlavní výhra - týdenní pobyt pro jednu osobu s doprovodem (1 os.) 

v hydroterapeutickém centru Eau Thermale Avène, Les Bains d'Avène, 34 260 AVENE, 

Francouzská republika (Součástí výhry je doprava z České republiky anebo Slovenské 

republiky do místa konání pobytu a zpět pro 2 osoby, ubytování na 5 nocí pro 2 osoby 

včetně plné penze, účast na kúře Sensicure pro 1 osobu – tj. 6 denní kúra. Ostatní 

náklady spojené s čerpáním pobytu hradí výherce, vyjma případné srážkové daně – jak 

je uvedeno dále v textu pravidel.) 

 

Okamžitá výhra: 

Dvě stě (200) soutěžních kódů je výherních okamžitě. Po odeslání vyplněného formuláře se 

objeví informace, zda je soutěžní kód výherní okamžitě či nikoliv.  

 

Pořadatel zkontaktuje jednotlivé výherce po ukončení soutěže zprávou zaslanou na telefonní 

číslo vyplněné účastníkem ve formuláři, popřípadě na emailovou adresu (poskytl-li ji účastník) 

a vyzve jej ke sdělení jeho jména, příjmení a doručovací adresy v rámci České republiky anebo 
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Slovenské republiky. Okamžitá výhra bude výhercům zaslána poštou, a to nejpozději do 30 dní 

od poskytnutí údajů dle předchozí věty Pořadateli.  

 

V případě, že nebude možné výherce kontaktovat, stejně jako i v případě, že výherce neodpoví 

na výzvu Pořadatele o sdělení jeho údajů (tj. jména, příjmení a doručovací adresy) do 20 dní 

ode dne odeslání zprávy Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru. Výhra, na kterou ztratil 

výherce nárok, nebude zařazena zpět do Soutěže.  

 

Slosování: 

Všichni účastníci Soutěže, kteří splnili podmínky účasti v Soutěži, bez ohledu na to, zda je jimi 

vyplněný soutěžní kód výherní okamžitě či nikoliv, jsou zařazeni do slosování o další výhry 

v Soutěži. 

 

Tříčlenná porota sestavená Pořadatelem vylosuje do 14 dní od ukončení doby konání soutěže 

z účastníků zařazených do slosování, nejprve výherce hlavní výhry. Ve lhůtě dle předchozí věty 

vylosuje následně porota dvacet (20) výherců další výhry.  

 

Výsledky slosování (tj. vylosované soutěžní kódy) budou oznámeny nejpozději do 30. 11. 

2017 na Webové stránce Soutěže.    

 

Pořadatel zkontaktuje jednotlivé výherce ve lhůtě pro oznámení výsledku slosování uvedené 

výše zprávou zaslanou na telefonní číslo vyplněné účastníkem ve formuláři, popřípadě na 

emailovou adresu (poskytl-li ji účastník) a vyzve jej ke sdělení jeho jména, příjmení a 

doručovací adresy v rámci České republiky anebo Slovenské republiky. Výhra bude výherci 

zaslána poštou, a to nejpozději do 30 dní od poskytnutí údajů dle předchozí věty Pořadateli.  

 

V případě, že nebude možné výherce kontaktovat, stejně jako i v případě, že výherce neodpoví 

na výzvu Pořadatele o sdělení jeho údajů (tj. jména, příjmení a doručovací adresy) do 20 dní 

ode dne odeslání zprávy Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru. Výhra, na kterou ztratil 

výherce nárok, nebude zařazena zpět do Soutěže.  

 

Jména výherců vedlejší a hlavní výhry budou po oznámení výsledů slosování zveřejněna na 

Webové stránce Soutěže.  

 

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s 

příslušnými právními předpisy. 
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6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRY  

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti  s užíváním 

výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně 

dohodnuto jinak. 

 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné 

alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající 

náhradou. 

 

7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE 

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich 

rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo 

registrovaný partner, sourozenec. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv 

způsobem nevyhoví těmto pravidlům.  

 

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o soutěžícím a 

osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, 

popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze soutěže 

vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický 

systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který 

soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak 

se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na 

spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků. 

 

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA  

Účastí v Soutěži (odesláním formuláře) účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých 

osobních údajů, tj. zejména jména, příjmení, doručovací adresy, telefonního čísla, emailu do 

databáze Pořadatele s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje, a s jejich 

následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele za účelem organizace Soutěže 

a zaslání výhry. Souhlas dle předchozí věty účastník uděluje na dobu určitou 4 let ode dne 

ukončení Soutěže. Dále uděluje účastník souhlas Pořadateli se zpracováním jeho osobních 

údajů pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o 

pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení 

prostřednictvím elektronických prostředků (email, SMS) dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas 
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pro marketingové účely účastník uděluje na dobu neurčitou, resp. do písemného odvolání 

souhlasu účastníkem na adrese sídla Správce. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

prostřednictvím elektronických prostředků lze odvolat i při zaslání každé jednotlivé zprávy 

způsobem v ní uvedeným. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 

Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně 

kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu 

těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě 

pochybností o dodržování práv Správcem se může účastník obrátit přímo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu 

se zpracování osobních údajů účastníka pro účely organizace Soutěže a zaslání výhry má za 

následek vyloučení účastníka ze Soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, nebyla-li zatím 

účastníkovi doručena. Účastník Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je 

oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

bezplatně jméno a příjmení účastníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 

materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 

5 let od ukončení Soutěže.  

 

9. DALŠÍ USTANOVENÍ 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit 

její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Webové stránce Soutěže.  

 

Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle 

vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže 

žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než 

uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při 

přenosu dat elektronickými prostředky. 

 

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných 

otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže.  

 

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky. 

 

V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních 

materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel 

Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na 
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propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat 

v souladu s úplnými pravidly Soutěže. 

 

Úplná pravidla Soutěže jsou dostupná na Webové stránce Soutěže 

https://pf.nebenet.cz/hope/index.html.  

 

Praha  1.9. 2017 

 

PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o. 

https://pf.nebenet.cz/hope/index.html
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