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PRAVIDLA SOUTĚŽE „TRÉNINKOVÝ KEMP NA MALLORCE“ 

(„Soutěž“) 

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže je NUTREND D.S., a.s., se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, 

Česká republika, IČO: 25853902, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2307 („Pořadatel“). 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

2.1 Soutěž bude probíhat od 9. 2. 2017 od 00:00 hod. do 10. 4. 2017 do 23:59 hod. („Doba konání 

Soutěže“). 

2.2 Soutěž je pořádána na území České republiky, a to prostřednictvím „Facebook“ profilu 

Pořadatele: NUTREND ENDURANCE - https://www.facebook.com/nutrend.endurance/ 

(„Soutěžní stránka“). 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRA 

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm na území České 

republiky, která splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly („Soutěžící“). V případě, že 

Soutěžícím je fyzická osoba mladší 18 let, je k její účasti v Soutěži (a dále i ke zpracování jejích 

osobních údajů a svolení k pořízení a užití záznamu dle článku 5, resp. 6 těchto pravidel) nutné 

zajistit souhlas jejího zákonného zástupce. 

3.2 K registraci do Soutěže je nutné objednat si prostřednictvím webové stránky 

https://www.alltraining.cz od společnosti Alltraining s.r.o., se sídlem U Nádrže 2/618, 182 00 

Praha 8 – Kobylisy („Obchodní partner“), cyklistický přípravný tréninkový kemp na 

španělské Mallorce, v termínu 16. – 23. 4. 2017 a v ceně 24.490 Kč („Zájezd“) a současně při 

objednávce zadat do poznámky heslo „NUTREND“. V takovém případě bude objednávajícímu 

před dokončením a zaplacením objednávky Zájezdu poskytnuta sleva ve výši 10 % z ceny 

Zájezdu. Platí však, že cena Zájezdu je bez letenky, kterou si každý účastník hradí sám. 

Provedením objednávky Zájezdu u Obchodního partnera dle tohoto bodu, tedy s využitím hesla 

NUTREND, objednávající vyjadřuje souhlas se svou účastí v Soutěži a s těmito podmínkami. 

Soutěžícím se stává, pokud zároveň v době objednávky splňuje, nebo následně v Době konání 

Soutěže splní, podmínku dle bodu 3.5 a pokud v době objednávky splňuje podmínku dle bodu 

3.4. 

3.3 V případě vyčerpání kapacity Zájezdu, která je omezena na 30 míst může ze strany Pořadatele 

dojít ke zkrácení Doby trvání Soutěže.  

3.4 Soutěžící dále nesmí v době objednávky Zájezdu pro účely registrace do Soutěže již být závazně 

přihlášen na Zájezd nebo jiný cyklistický přípravný tréninkový kemp (zájezd) Obchodního 

partnera ve shodném či překrývajícím se termínu jako je termín Zájezdu. Objednávka Zájezdu 

s heslem „NUTREND“ je možná vedle předchozí objednávky některého jiného zájezdu 

Obchodního partnera, který není Zájezdem pouze tehdy, pokud se daný účastník zúčastní obou 

těchto zájezdů. 

3.5 Podmínkou účasti v Soutěži je dále členství v klubu NUTREND. Členem tohoto klubu se 

fyzická osoba může stát při nákupu produktů Pořadatele v jakékoliv hodnotě prostřednictvím 

vyplnění registračního formuláře, který bude po celou Dobu konání soutěže k dispozici na 

prodejnách Pořadatele a na webových stránkách elektronického obchodu Pořadatele: 

www.nutrend.cz/ („Registrační formulář“). 

3.6 V Registračním formuláři zájemce uvede: (i) své jméno a příjmení, (ii) své bydliště, (iii) svou e-
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mailovou adresu a (iv) své telefonní číslo. 

3.7 V případě splnění podmínek dle článku 3.2, 3.4, 3.5 a 3.6 těchto pravidel bude Soutěžící zařazen 

do losování o následující výhry (ceny): 

(i) 1. cena – 100 % ceny objednaného Zájezdu zpět; 

(ii) 2. cena – 50 % ceny objednaného Zájezdu zpět; 

(iii) 3. cena – roční tréninkový balíček „CHCI TRÉNOVAT“ od Pořadatele v hodnotě 

15.000 Kč. Detaily tréninkového balíčku jsou dostupné na webové adrese 

https://www.alltraining.cz/trenink/chci-trenovat/  

(„Výhry“). 

3.8 Slevu 10 % a Výhry dle článku 3.7 (i) a (ii) výše nelze kombinovat s žádnými dalšími slevami 

poskytovanými na Zájezd Obchodním partnerem nezávisle na konání Soutěže. 

3.9 Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly 

a zavazuje se je plně dodržovat. 

3.10 Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v obdobném poměru 

k Pořadateli, osobám účastným na přípravě a organizaci Soutěže nebo jsou sami těmito osobami 

nebo jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

4. VÝBĚR VÝHERCŮ, VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER 

4.1 Výhercem některé z výše uvedených Výher se stane Pořadatelem náhodně vylosovaný 

Soutěžící. Všichni výherci budou Pořadatelem vylosováni a zveřejněni na Soutěžní stránce 

nejpozději do 12. 4. 2017. Po vylosování výherců je Pořadatel o této skutečnosti individuálně 

vyrozumí zasláním e-mailu na adresu poskytnutou v Registračním formuláři.  

4.2 Výhry budou bez zbytečného odkladu po vyrozumění výherců oficiálně výhercům předány, a to 

v místě a čase určeném Pořadatelem dle předchozí dohody se všemi výherci. Dle uvážení 

Pořadatele může místo osobního předání Výher v místě určeném Pořadatelem dojít: (i) 

v případě Výhry dle článku 3.7 (iii) těchto pravidel k jejímu zaslání přepravní společností nebo 

dodání Pořadatelem na doručovací adresu příslušného výherce sdělenou pro tyto účely 

Pořadateli; a (ii) v případě Výher dle článku 3.7 (i) a (ii) těchto pravidel k připsání příslušné 

části ceny objednaného Zájezdu zpět na bankovní účet daného výherce použitý při platbě za 

Zájezd, případně poskytnutý Pořadateli v návaznosti na sdělení o získání některé z uvedených 

Výher dle článku 4.1 těchto pravidel. 

4.3 V případě, že se výherce nebude moci z jakéhokoli důvodu Zájezdu účastnit, nemá to žádný vliv 

na získání některé z Výher a není současně oprávněn po Pořadateli či jeho Obchodním 

partnerovi požadovat jakoukoli náhradu jím vynaložených nákladů souvisejících s přípravou 

účasti na Zájezdu. 

4.4 Pořadatel na Soutěžní stránce spolu s oznámením o výsledcích Soutěže zveřejní jméno, příjmení 

a obec bydliště všech výherců. 

4.5 Soutěžící, kteří Výhru nezískali, nebudou nijak vyrozuměni. 

4.6 Výhry podléhají zdanění dle platných právních předpisů. 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho jména, příjmení, 

bydliště na území České republiky, telefonního kontaktu a e-mailové adresy, případně další 

údaje následně sdělené Pořadateli budou zpracovávány společností NUTREND D.S., a.s., se 

sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 25853902, jakožto správcem 

osobních údajů pro účely pořádání Soutěže a určení výherců, a to na dobu nezbytnou pro 

uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. 

https://www.alltraining.cz/trenink/chci-trenovat/
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5.2 Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa 

bydliště a údaj o objednávce Zájezdu u Obchodního partnera, předá Obchodní partner Pořadateli 

pro účely vyhodnocení Soutěže. 

5.3 Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a obce 

bydliště Soutěžícího mohou být umístěny v propagačních materiálech Pořadatele, na Soutěžní 

stránce, na sociálních sítích nebo ve sdělovacích prostředcích po dobu jednoho (1) roku ode dne 

zveřejnění výherců. 

5.4 Soutěžící souhlasí se zasíláním marketingových nabídek výrobků a služeb Pořadatele a jeho 

obchodních partnerů Pořadatelem na kontaktní údaje poskytnuté v Registračním formuláři při 

registraci. 

5.5 Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat výše v článku 5.1 pravidel uvedeného správce 

osobních údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které 

osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za 

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. Soutěžící má 

právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který 

zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu 

s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména 

jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce 

o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o 

blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce 

žádosti Soutěžícího podle předchozí věty, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu 

osobních údajů (Soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem 

obrátit i přímo). 

5.6 Souhlasy se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné a Soutěžící má právo je kdykoliv 

odvolat na adrese Pořadatele. Pokud není uvedeno jinak, udělují se na dobu do odvolání. Pokud 

však Soutěžící odvolá svůj souhlas dle článku 5.2 nebo 5.3 pravidel, může to mít za následek 

vyřazení ze Soutěže a ztrátu nároku na Výhru. 

6. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU 

6.1 Účastí v Soutěži projevuje Soutěžící souhlas s tím, že Pořadatel, případně jím pověřená osoba, 

je v souvislosti s předáním některé z Výher, pokud se Soutěžící stane výhercem, oprávněn 

bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby 

a jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích 

prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na produktech Pořadatele Soutěže, 

a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. 

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Tato pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Soutěžní stránce. 

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na emailu kutal@nutrend.eu, 

eventuálně vojtech.beran@alltraining.cz   

7.3 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti 

s účastí Soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách 

(www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení 

sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se 

mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení 

o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České 

obchodní inspekce. Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online 

prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup 

mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném 

znění ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu 

mailto:kutal@nutrend.eu
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rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit 

se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

7.4 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně 

zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu nebo e-mailového spojení se 

Soutěžícím). 

7.5 Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností 

Facebook, Inc. 


