
PODROBNÁ PRAVIDLA 
SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „LIPÁNEK NA TÁBOŘE“ 

Tato pravidla jsou vydána za účelem pořádání spotřebitelské soutěže 
Lipánek na táboře (dále jen „soutěž“). 

I. NÁZEV AKCE A SOUTĚŽE 

Lipánek na táboře 

II. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Organizátorem je společnost MADETA a.s., se sídlem Rudolfovská 
tř. 246/83, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČO 
63275635 (dále jen „organizátor“). 

III. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky od 
14. 3. do 12. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob daného produktu 
označeného soutěžním víčkem. 

IV. PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Akce se mohou účastnit občané České republiky a Slovenské 
republiky starší 18 let a osoby s trvalým pobytem na území České 
republiky a Slovenské republiky starší 18 let, kteří v době trvání 
soutěže sbírají unikátní kódy z produktu Lipánek Tradiční 130 g a 80 
g výrobce MADETA a.s. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni 
zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V 
případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se 
této osobě nepředá. Dále jsou vyloučeni soutěžící, kteří nesplňují 
podmínky pro účast v soutěži. Účastník získá unikátní kódy nákupem 
produktu Lipánek Tradiční výrobce MADETA a.s. Jedno balení 
obsahuje vždy jeden unikátní kód. Nasbírané kódy je zapotřebí zadat 
do formuláře, který bude umístěn na webové stránce, která je k této 
soutěži určena. Po vložení kódu do formuláře se účastník dostává do 
slosování o ceny, které budou vyhodnoceny po skončení soutěže. 
Organizátor si vyhrazuje právo během konání této soutěže změnit 
pravidla nebo soutěž omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to 
bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho 
uveřejnění na internetových stránkách www.lipanek.cz a 

http://www.lipanek.cz/


www.lipanek.sk. V takovém případě nemají účastníci soutěže nárok 
na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. 

V.  VÝHRY A JEJICH PŘEVZETÍ  

30 x volné místo na 8 dní na letním táboře YMCA v Masarykově 
táboře Soběšín na Sázavě (u Českého Šternberka) v termínu od 
23.7. – 31.7. 2022, 60 x promo balíček (YMCA balíček nebo Lipánek 
balíček), 5 x voucher Madeta v hodnotě 2500 Kč na nákup výrobků 
v eshopu Madeta, 5 x voucher Madeta v hodnotě 2000 Kč na nákup 
výrobků v eshopu Madeta, 10 x voucher Madeta v hodnotě 1000 Kč 
na nákup výrobků v eshopu Madeta, 10 x nabitá karta do sportcentra, 
30 x komiks. Organizátorem určená porota vylosuje výherce cen po 
skončení soutěže od 13. 6. do 22. 6. 2022. V losování bude 
vylosováno 90 výherců, kteří získají některou z uvedených cen. 
Kompletní seznam výher je zveřejněn na webové stránce 
www.lipanek.cz. Výherci budou kontaktováni organizátorem 
zpravidla do jednoho týdne od příslušného losování. Informace o 
výhře bude výherci organizátorem zaslána prostřednictvím e-mailové 
adresy, kterou uvedl při registraci do soutěže. Pro předání výhry 
výherce zašle organizátorům své kontaktní údaje (celé jméno, 
telefonní číslo a poštovní adresu). Organizátor hry nenese žádnou 
odpovědnost za nefunkčnost kontaktní e-mailové adresy nebo jiný 
důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Výhra bude 
výherci dodána do 21 dní od předání kontaktních údajů 
organizátorovi. Pokud výherce nebude reagovat na zprávu o výhře a 
výzvu k zaslání kontaktních údajů po dobu jednoho týdne od 
oznámení, organizátor si vyhrazuje právo losovat danou výhru znovu. 
 
VI. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE 

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou 
jiného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit 
pravidla soutěže včetně doby jejího trvání nebo právo v libovolném 
momentu soutěž zcela ukončit. Výhry nelze směnit za hotovost nebo 
požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem stanovena. Výhry 
nejsou převoditelné na jinou osobu. Organizátor neodpovídá za 
nedoručení výhry v případě změny nebo chybného uvedení 
doručovací adresy výherce ani v případě, že výherce nebude na 
uvedené adrese zastižen.  
 



 
 

VII. OSOBNÍ ÚDAJE  

Zapojením do soutěže, tj. registrací do soutěže prostřednictvím 
registračního formuláře, dle článku IV. těchto pravidel, každý 
soutěžící:  

O uděluje organizátorovi soutěže v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s 
použitím své 

• e-mailové adresy, kterou organizátorovi poskytne v 
souvislosti se svou účastí v soutěži, pro obchodní a 
marketingové účely, zejména pro účely zasílání obchodních 
sdělení; 
O uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 110/2019 

Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném 
znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 
jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně 
dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v soutěži 
organizátorovi poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v 
soutěži, předání výhry ze slosování a pro další obchodní a 
marketingové účely, a to na dobu 2 (slovy dvou) let; 

O souhlasí se zveřejněním jména a příjmení ve sdělovacích 

prostředcích, reklamních a propagačních materiálech organizátorů a 
dalších komunikačních médiích (včetně webových stránek 
www.lipanek.cz, www.madeta.cz, na facebookových stránkách 
MADETA a.s. a instagramových profilech MADETA a.s. 

O vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném 

rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím 
třetích osob pověřených pořadatelem; 

O uděluje pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v 

platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných 
projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů 
týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených 
organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry 
(dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních 
médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými 
způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s 
jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje 

http://www.lipanek.cz/
http://www.madeta.cz/


organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, 
množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na 
třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením 
poskytne.  

Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou 
zpracovány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí 
osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv 
plynoucích z ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 110/2019 Sb., tj. že 
má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud soutěžící zjistí 
nebo se domnívá, že organizátor coby správce osobních údajů 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s 
ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se 
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje soutěžícího nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o 
vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý 
stav a osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu, doplnil je, nebo 
zlikvidoval. Písemné odvolání souhlasu je účinné okamžikem 
doručení organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího z 
další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li 
odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním.  

 
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který 
může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných 
materiálech v souvislosti s akcí. Tato pravidla, jak jsou zde uvedená, 
jsou v rámci akce a soutěže jediná úplná a konečná.  

V ostatním se marketingová akce a spotřebitelská soutěž, a tudíž 
vztahy mezi účastníky a organizátory, řídí právním řádem České 
republiky.  

Účast v akci je dobrovolná a účastník svou účastí v akci vyjadřuje 
svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel 
účastníkem akce či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité 
vyloučení takového účastníka z akce i soutěže.  

Platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání akce a 
soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách 
www.lipanek.cz. Každý účastník akce je povinen se seznámit s 



úplnými pravidly, která jsou pro účast v akci plně a bezvýhradně 
závazná.  

 

V Českých Budějovicích dne 28. 2. 2022 


