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Pravidla soutěže 

 

„Nafoukni si!“ 

 

Organizátor soutěže 

 

Organizátorem a současně vyhlašovatelem Soutěže je společnost NC Géčko Liberec s.r.o. se 
sídlem Vinařská 460/3, 603 00 Brno - Pisárky, IČO: 047 44 764, DIČ: CZ04744764, zapsána v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 91692  
 
 (dále jen „Organizátor“).  
 

Místo a termín konání soutěže 

 

Soutěž probíhá v prostorách nákupního centra Géčko Liberec, Sousedská 599, 460 11 Liberec XI, 
v termínu od 28.5.2021 do 30.5.2021, a to každý den od 10 do 18 hodin v označeném soutěžním 
stánku 
 

Účastnící soutěže 

 

Účastníkem Soutěže se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky těchto 

Pravidel (dále jen „Účastník“). 

 

Z účasti na Soutěži jsou dle těchto Pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru 

ve vztahu k Organizátorovi nebo Zadavateli, jakož i k osobám s Organizátorem a Zadavatelem 

personálně a majetkově propojeným včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Bude-li mít 

Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné 

osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání 

dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí obdobně i v případě jiného jednání Účastníka 

či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se 

Pravidly Soutěže nebo se příčí zásadám poctivé soutěže a fair play. V případě, že by jakýkoli 

Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat podmínky pro účast v Soutěži uvedené v těchto 

Pravidlech, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit (dále jen „Vyloučená osoba“). 

 

V případě, že se výhercem Soutěže stane Vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve 

prospěch Organizátora Soutěže. V případě, že Vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna tuto 

Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne 

doručení takové výzvy. Vyloučená osoba nemá na výhru právní nárok. 

 

Účastí v Soutěži každý Účastník bezvýhradně souhlasí se zněním těchto Pravidel soutěže a zavazuje 

se je dodržovat.  
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V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, pravidel Soutěže nebo jakýchkoli 

nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující výklad či stanovisko určené 

Organizátorem Soutěže. Účastníci jsou povinni se takovému výkladu či stanovisku Organizátora 

podřídit.  

 

Pravidla Soutěže 

 

Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Soutěže splní následující podmínky 

účasti v Soutěži: 

 

Nafoukněte si! 

 

1/ Účastník nakoupí v termínu od 28.5.2021 do 30.5.2021 u některého z prodejců 

v NC GÉČKO LIBEREC nejméně za částku 500,- Kč, za který obdrží od prodejce 

účtenku s uvedením útraty v částce nejméně 500,- Kč. S touto účtenkou se Účastník 

dostaví do označeného soutěžního stánku, který bude k dispozici Účastníkovi 

v době 28.-30.5.2021 denně od 10 do 18 hodin v NC GÉČKO LIBEREC po celou dobu 

konání termínu Soutěže. Na soutěžním stánku bude účtenka zkontrolována 

pověřenou hosteskou Organizátora a bude-li splňovat veškeré podmínky kladené 

těmito Pravidly, bude příslušným způsobem označena jako soutěžní účtenka. Tuto 

označenou účtenku Účastníka není možné opakovaně použít. 

 

2/ Účastník si vybere z připraveného boxu obálku s balónkem. Poté, co si Účastník 

vybere příslušnou obálku, nelze ji za žádných okolností vrátit  zpět za účelem 

výměny za jiný kus.   

 

3/  Balónek z obálky nafukuje hosteska před Účastníkem pomocí kompresoru na 

Soutěžním stánku. 

 

4/  V Soutěži je připraveno 900 výherních balónků: 

 675 ks – dárková poukázka GÉČKO LIBEREC v hodnotě 200 Kč 

 20 ks – dárková poukázka GÉČKO LIBEREC v hodnotě 500 Kč 

 5 ks – dárková poukázka GÉČKO LIBEREC v hodnotě 1000 Kč 

 200 ks – dárek 

 

5/ Výhru nelze směnit za hotovost. Na poukázky se při uplatnění nevrací a stejně tak 

je nutné dodržet uvedenou platnost poukázky. 

 

6/ Účastník soutěže se zavazuje dodržovat hygienická pravidla daná Organizátorem a 

Vyhlašovatelem- zejména desinfekce rukou, zakrytí úst a dýchacích cest, 

dodržování rozestupů min. 2 m. 
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7/ Organizátor si vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně v případě  vydání  všech 

výherních  balónků. 

 

Způsob odevzdání ceny 

 

Výhra bude předána bezprostředně po nafouknutí balónku. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Výhru nelze vyměnit, nahradit ani směnit za finanční či 

jinou náhradu. O výherci Soutěže rozhoduje prvek náhody, na výhru není právní nárok a není 

možno ji vymáhat soudní cestou. Právo na výhru nelze převést na jinou osobu.  

 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit podmínky, resp. pravidla 

této Soutěže, případně Soutěž přerušit, odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž 

takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Organizátor Soutěže oznámí stejným způsobem, 

jakým byla tato Pravidla vyhlášena.   

 

Organizátor Soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady a škody, které jim vzniknou v souvislosti 

s jejich účastí v Soutěži či v souvislosti s výhrou v Soutěži.  

 

Organizátor není odpovědný za to, pokud se jakékoli osobě nepodařilo nebo tato osoba nebyla 

schopna vstoupit do Soutěže nebo se jí účastnit v důsledku jakékoli formy technického selhání 

nebo zahlcení provozu. 

 

Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené Organizátorem Soutěže jsou konečné, bez možnosti 

podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.  

 

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem veřejného vyhlášení Soutěže. V případě rozdílného znění 

některých Pravidel Soutěže je vždy rozhodující www.geckoliberec.cz.   

 

V případě rozporu ustanovení Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Soutěže mají 

přednost příslušná ustanovení těchto Pravidel.  

 

V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, pravidel Soutěže nebo jakýchkoli 

nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora 

Soutěže. 

 

http://www.geckoliberec.cz/
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Každý má právo nahlédnout do těchto Pravidel a požádat o jejich kopii. Pořízení kopie 

Organizátorem může být zpoplatněno. Tato Pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora Soutěže, 

v soutěžním stánku a internetové adrese www.geckoliberec.cz.   

 

V Liberci 25.5.2021 

 

 

http://www.geckoliberec.cz/

