PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Soutěž s Keen o batoh“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže
„Soutěž s Keen o batoh“
(dále jen „soutěž“).
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům.
Statut může být pozměněn formou písemných dodatků,
změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu organizátora. Změny tohoto statutu jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění na
webové stránce soutěže.

1. Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a provozovatel technického zajištění
Pořadatelem soutěže je společnost Outdoor Concept a.s.,
se sídlem: Americká 2796/54, Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00 Plzeň
IČO: 29093724 DIČ: CZ29093724
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 15737
(dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost EverWhere s.r.o.,
se sídlem: Bartoškova 1448/26, Praha 4, 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 164495
IČO: 24665061 DIČ: CZ24665061
(dále jen „organizátor“).

Technické zabezpečení soutěže zajišťuje společnost Nilia Production, s.r.o.,
se sídlem: Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293093
IČO: 07036302 DIČ: CZ07036302
(dále jen „provozovatel služby“).

2. Trvání soutěže
Soutěž bude probíhat u vybraných prodejců (kamenné obchody a online obchody), jejichž seznam je uveden v závěru těchto pravidel.
Soutěž bude probíhat v době od 00:00:01 25. 10.2021 do 23:59:59 7. 11. 2021.
Soutěž bude probíhat celkem 2 (dva) soutěžní týdny, a to každý soutěžní den.
Soutěžním dnem se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže, vč. sobot, nedělí a státních svátků
(dále společně jen „soutěžní období“).

3. Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba v postavení spotřebitele, která je způsobilá ve smyslu ust. § 31 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník k účasti v této spotřebitelské soutěži s následující výjimkou:
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti pořadatele, organizátora,
provozovatele služby, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osoby blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/20132 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění.

4. Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na veškerou obuv značky Keen zakoupenou u vybraných prodejců na území České republiky
(dále jen „soutěžní výrobky“).

5. Pravidla soutěže – účast v soutěži
Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v soutěžním období
zakoupí v jednom nákupu minimálně 1 pár obuvi značky Keen v hodnotě minimálně 1500,- Kč a uschová si účtenku, nebo daňový
doklad z nákupu
(dále jen „soutěžní nákup“) a neodstoupí od kupní smlouvy. Odstoupením od kupní smlouvy se soutěžní nákup a tedy i soutěžní vstup
stává pro soutěž neplatným.
Do soutěže se spotřebitel může zapojit vyplněním registračního formuláře na internetových stránkách www.keensoutez.cz
(dále jen „soutěžní registrace“). Náklady spojené s účastí v soutěži nese soutěžící a není oprávněn požadovat jejich náhradu po
objednateli ani organizátorovi soutěže.
Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, ale pouze jedenkrát s každým soutěžním nákupem.
Soutěžící je povinen uschovat si originály účtenek ze všech soutěžních nákupů.
Soutěžící může v celém soutěžním období vyhrát v soutěži maximálně jeden typ výhry dle čl. 6 tohoto statutu.
Organizátor je oprávněn po výherci (soutěžícím) požadovat předložení originálu účtenky
ke každé soutěžní registraci (dále jen „soutěžní účtenka“); v případě, že se výherce (soutěžící) v soutěži registroval opakovaně, je
organizátor oprávněn požadovat předložení všech originálů soutěžních účtenek.
Pokud výherce (soutěžící) z jakéhokoli důvodu na výzvu organizátora, v termínu k tomu určeném a doručeném spolu s informací o
výhře, nedoloží účtenku, příp. všechny soutěžní účtenky,
může organizátor rozhodnout o propadnutí nároku na výhru bez náhrady.
Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže.
Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou organizátorem ze soutěže vyloučeni bez nároků na výhru.
Organizátor soutěže má právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

6. Výhry v soutěži
Do soutěže je vloženo celkem 12 výher a to 10 (deset) výher – dětský batoh Tatonka (vedlejší výhra) a celkem 2 (dvě) výhry – krosna
Osprey Kestrel 58 l/Kyte 56 l (hlavní výhra).
Specifikace výher:
Batoh Tatonka – Tatonka Husky Bag JR o objemu 10 l s anatomicky tvarovanými ramenními popruhy a bezpečnostními reflexními
prvky.
Krosna Osprey – A) Kestrel 58 l: pánský turistický batoh o objemu 58 l s odvětrávaným zádovým systémem AirScape, vnitřní
odepínatelnou přepážkou pro rozdělení na 2 komory a komponenty pro připnutí turistického vybavení
B) Kyte 56 l: dámské verze turistického batohu Kesrel o objemu 56 l.
Typ krosny bude určen dle výherce.

7. Určení výherců
Losování proběhne v pondělí 22. 11. 2021.
Losování výherců bude prováděno automatizovaným náhodným výběrem, tedy zcela bez ručního zásahu. Automatizovaný
náhodný výběr je realizován prostřednictvím skriptu pro náhodný výběr 12 výherců za celé soutěžní období. Tímto způsobem budou
vybráni 2 výherci krosny Osprey a následně 10 výherců dětského batohu Tatonka ze všech platných soutěžních registrací doručených
do systému organizátora v předmětném soutěžním období.

8. Oznámení a čerpání výher
Výhry budou výhercům oznamovány prostřednictvím SMS zprávy odeslané provozovatelem služby na telefonní číslo výherců jimi
zadané při registraci do soutěže.
Provozovatel služby bude výherce kontaktovat s oznámením výhry nejpozději do 3 pracovních dnů od vylosování.
Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora a provozovatele služby soutěže.
Pro uplatnění nároku na výhru je výherce povinen předložit sken nebo fotografii soutěžní

účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu, příp. všech soutěžních účtenek, s nimiž se soutěže zúčastnil, a to ve lhůtě 3
pracovních dnů od oznámení výhry. Provozovatel služby má právo vyžádat si pro vyloučení všech pochybností originál soutěžních
účtenek.
Pokud výherce ve stanovené lhůtě nereaguje na SMS s oznámením výhry a žádostí o doložení soutěžní účtenky/soutěžních účtenek,
ani na opakované SMS či telefonické kontaktování organizátora, přichází tím o nárok na výhru pro nesplnění podmínek soutěže. V
takovém případě bude z ostatních platných registrací doručených v předmětném soutěžním dnu, nebo týdnu vylosován náhradní
výherce. Způsob jeho kontaktování s žádostí o doložení soutěžních účtenek i podmínky pro jejich doložení zůstávají stejné.
Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou ze soutěže vyřazeny všechny jeho soutěžní registrace.
V takovém případě mu výhra nebude udělena a bude z platných soutěžních registrací vylosován náhradní výherce.
Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení a rozhodnutí sporných případů týkajících se porušení podmínek soutěže ze
strany soutěžících, zejména pokud jde o udělení či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení soutěžícího ze soutěže, pokud porušil
podmínky soutěže.
Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.
Výhra se považuje za předanou okamžikem jejího odeslání provozovatelem služby na adresu zadanou výhercem.
Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která
mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry.
Po ověření nároku na výhru budou výhry odeslány na uvedené korespondenční adresy v České republice, které výherci zašlou
provozovateli služby, a to po skončení posledního soutěžního týdne, nejpozději do 31. 12. 2021.

9. Práva a povinnosti pořadatele, organizátora a provozovatele služby
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty
a změnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, jak bylo původně očekáváno.
předány v souladu s těmito pravidly.
Organizátor vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.
Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo kdykoliv změnit dobu platnosti soutěže či soutěž ukončit, a to v průběhu celého
soutěžního období. Organizátor má právo po dohodě s pořadatelem kdykoliv změnit pravidla této soutěže. Jakékoli změny pravidel
soutěže budou prováděny formou písemných dodatků, které budou zveřejněny na webových stránkách soutěže

www.keensoutez.cz.
Organizátor soutěže, pořadatel ani provozovatel služby neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře z důvodů neležících výlučně na
jejich straně.
Organizátor, pořadatel ani provozovatel služby není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví
užitých mobilních telefonů.
Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adresewww.keensoutez.cz.

10. Všeobecné podmínky
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace učiněné mimo dobu trvání soutěže.
Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení všech registrací.

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Registrací do soutěže dle čl. 5. těchto pravidel uděluje soutěžící organizátorovi a pořadateli, jakožto společným správcům osobních
údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, a v případě výhry i
doručovací adresa,

které správci v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, a to za účelem zajištění organizace a vyhodnocení soutěže včetně
doručení výher, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:
•

záznam textového obsahu vyplněných polí registračního formuláře, včetně vyplněného telefonního čísla a data a času přijetí
u zaslaných webových registrací;
• zasílání informačních SMS týkajících se této soutěže;
• zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;
• osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže účastníkem, informace o
výhře, jejím předání a další související komunikace.

Registrací do soutěže dle čl. 5. těchto pravidel uděluje soutěžící organizátorovi a pořadateli, jakožto společným správcům osobních
údajů, rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a, a to pro marketingové účely společných správců
související se soutěží, tj. s jejich použitím na webových stránkách pořadatele a organizátora, na sociálních sítích (Facebook a
Instagram) a rovněž v propagačních a reklamních materiálech pořadatele a organizátora v souvislosti se soutěží.
Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovávány zpracovatelem osobních údajů pověřeným
tím organizátorem, a to společností Nilia Production, s.r.o., se sídlem Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, zapsané u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 293093, IČO: 07036302, DIČ: CZ 07036302, která provádí technické zajištění soutěže.
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu trvání soutěže a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek soutěže a doručení výher. Po uplynutí této
doby, budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly soutěže ze strany
orgánu dozoru a pro případ doložení, že organizátor postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly soutěže nejdéle po
dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.
Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a z Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679
tj. má právo na transparentnost zpracování, právo na informace, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu a výmaz
údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
včetně profilování, dále soutěžící může, zejména pokud zjistí nebo se domnívá,
že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého
a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje
blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Soutěžící má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném
zpracování včetně profilování a má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. V případě odvolání
souhlasu však není jeho další účast včetně nároku na výhru v této soutěži možná.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty
nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.
Pro odvolání souhlasu či jiného uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může účastník obrátit
emailem zaslaným na adresu: info@nilia.cz.
Účastník může taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.
Řádným vyplněním registračního formuláře na stránce www.keensoutez.cz zájemce o účast v soutěži potvrzuje, že splňuje
podmínky účasti v soutěži stanovené tímto statutem a stává se soutěžícím a současně schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou
uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

V Praze dne 22. 10. 2021

Příloha – seznam zúčastněným prodejen a online obchodů

Seznam zúčastněných prodejen
Název prodejny

Adresa prodejny

Amina - Mělník

Kosmonautů 3017, 276 01 Mělník

bota-bota Budějovická

Budějovická 166764, 140 00 Praha 4

bota-bota Praha 6

Čs. Armády 21, 160 00 Praha 6

bota-bota Černý Most

Bryksova 75666, 198 00 Praha 9 Černý Most

bota-bota OC Opatovská

OC Opatovská 175312, 149 00 Praha 11

bota-bota Praha 5 Hůrka

Sluneční nám. 258815, 158 00 Praha 5 - Hůrka

bota-bota Praha 8

Střelničná 1660, 182 00 Praha 8

Botičkárna

Čápkova 7, Brno

Botky dětem

Polešovice 683

Boty dětem - Znojmo

Pod Svatým Janem 4204, 669 02 Znojmo-Přímětice

Boty Rybička

Letovická 1421/22, Brno

Dětská obuv DPK Praha 2

Francouzská 30, 120 00 Praha 2

Dětská obuv DPK Říčany u Prahy

Barakova 2378, 251 00 Říčany u Prahy

Dětská obuv DPK Zlín

Tř.Tomáše Bati 180, 760 01 Zlín

Dětská zdravá obuv - Praha 10
Dětské botičky

Přátelství 21634, 104 00 Praha 10
Bohumíra Četyny 15, Ostrava

Dětský krámek - Děčín

Bezručova 56912, 405 02 Děčín 4

Hanibal sport s.r.o.

Korunní 16, 120 00 Praha 2

Hanibal sport s.r.o.

Litevská 11748, 100 00 Praha 10

Hanibal sport s.r.o.

Orlí 20, 602 00 Brno

Hanibal sport s.r.o.

Senovážné náměstí 20, 110 00 Praha

Hannah Futurum Ostrava
Hannah Galerie Šantovka Olomouc

Novinářská 6A3178, 702 00 Ostrava 1
Polská 1, 779 00 Olomouc

Hannah Klatovy

Kpt. Jaroše 51, 339 01 Klatovy

Hannah OC Letňany Praha

Veselská 663, 199 00 Praha 9

Hannah Olympia Plzeň

Písecká 9721, 326 00 Plzeň

Hannah, Rock Point Nisa Liberec

České mládeže 456, 460 03 Liberec

HIGH POINT Outdoor Shop - Hradec Králové

S.K. Neumanna 48911, 500 02 Hradec Králové

HIGH POINT Outdoor Shop - Plzeň

Bezručova 1503, 301 00 Plzeň

Keen Atrium Flora Praha

Vinohradská 2828151, 130 00 Praha 3

Keen Centrum Chodov

Roztylská 232119, 148 00 Praha 4

Keen Concept Store Centrum Černý Most

Chlumecká 7656, 198 19 Praha 9

Keen Futurum Ostrava

Novinářská 6A3178, 702 00 Ostrava 1

Keen Metropole Zličín Praha

Řevnická 1121, 155 21 Praha 5

Kitty Prague s.r.o.

Bělohorská 25647, 169 00 Praha 6

La Rambla s.r.o.

Boettingerova 29152a, 301 00 Plzeň

Nadměrná obuv Brno - MAXAM

Křenová 8, Brno

Namche Stores s.r.o. Heydukova

Heydukova 15896, 180 00 Praha 8

Namche Stores s.r.o. Poděbradská

Poděbradská,OC Hloubětín 489116, 198 00 Praha 14 - Hloubětín

Namche Stores s.r.o. Vrchlabí
Outdoor kids Liberec
Outlet HANNAH Arena Moravia
Outlet Hannah Fashion Arena Outlet Center
Praha
Outlet Rock Point Freeport Fashion Outlet Hatě
Outlet Rock Point Radotín Praha
Pro malé dobrodruhy Harachovská
Pro malé dobrodruhy Kostelecká
Ráj dětských botiček - Roudnice nad Labem
Rock Point Arkády Pankrác Praha
Rock Point Avion Shopping Park Ostrava
Rock Point Brno Centrum
Rock Point Centrum Stromovka
Rock Point Forum Liberec
Rock Point Forum Nová Karolina Ostrava
Rock Point Futurum Hradec Králové
Rock Point Galerie Vaňkovka Brno
Rock Point Novodvorská Plaza Praha
Rock Point OC Atrium Palác Pardubice
Rock Point OC Letňany Praha
Rock Point OC Nový Smíchov Praha
Rock Point OC Olympia Mladá Boleslav
Rock Point OC Šestka Praha
Rock Point Olympia Brno
Rock Point Olympia Olomouc
Rock Point Olympia Teplice
Rock Point Perštýn Praha
Rock Point Plzeň
Rock Point Poříčí Praha
Rock Point Riegrova Olomouc
Rock Point, City Park Jihlava
Rock Point, OSC IGY České Budějovice
RP Špindlerův Mlýn
Sport - Zdeněk Schwarzkopf
Sport Kamzík, spol. s r.o.
Sport Vacík 1976
Sport365 NET-MARKET.CZ s.r.o.

Krkonošská 15, 543 01 Vrchlabí
Moskevská 2823, 460 01 Liberec IV-Perštýn
Hlučínská 1170, 702 00 Moravská Ostrava
Zamenhofova 440, 108 00 Praha 10
Hatě 196, 669 02 Chvalovice
Vrážská 1507, 153 00 Praha 5
Harrachovská 3278, 190 00 Praha
Kostelecká 93881, 190 00 Praha 9
Špindlerova třída 807, 413 01 Roudnice nad Labem
Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4
Rudná 3114114, 700 30 Ostrava
Masarykova 33 Josefovská 25, Brno, 602 00
Veletržní 24, 170 00 Praha 7
Soukenné nám. 2a669, 460 80 Liberec
Jantarová 33444, 702 00 Ostrava 2
Brněnská 182523a, 500 09 Hradec Králové
Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno
Novodvorská 1800136, 142 00 Praha 4
Masarykovo nám. 2799, 530 02 Pardubice
Veselská 663, 199 00 Praha 9
Plzeňská 8, 150 00 Praha 5
Jičínská 1350III, 293 01 Mladá Boleslav
Fajtlova 10901, 161 00 Praha 6
U Dálnice 777, 664 42 Brno - Modřice
Olomoucká 90, 777 00 Velký Týnec
Srbická 464, 415 10 Teplice
Martinská 3602, 110 00 Praha 1
Americká 279654, 301 00 Plzeň
Na Poříčí 104010, 110 00 Praha 1
Riegrova 4053, 779 00 Olomouc
Hradební 1, 586 01 Jihlava
Pražská tř. 124724, České Budějovice
Špindlerův Mlýn 297, 543 51
Náměstí Svobody 50, 342 01 Sušice
nám. Přemysla Otakara II. 24, 370 01 České Budějovice
Masarykovo náměstí 79, 393 01 Pelhřimov
Mostní 138

Studio zdravého obouvání, s.r.
Veselá Tkanička
Zdravotní centrum Třeboň

Plzeňská 54348, 150 00 Praha 5
Mladoboleslavská 73, 197 00 Praha 9 - Kbely
Svobody 1338, 379 01 Třeboň

Seznam zúčastněných online obchodů
Název online obchodu

Webová stránka obchodu

Amina
A-SWIT s.r.o.
AXACO s.r.o. - outdoorkids
Bota-bota
Botičkárna
Botky dětem
Boty dětem

aminabotky.cz
promaledobrodruhy.cz
outdoorkids.cz
obchod.bota-bota.cz
botickarna.cz
botkydetem.cz
botydetem.cz
botyrybicka.cz
dpk.cz
detske-boticky.cz
hanibal.cz
shop.hannahoutdoor.cz
highpoint.cz
keenfootwear.cz
kotevbote.cz
outdoormarket.cz
lezec-shop.czcz
maxam.cx
namcheshop.cz
rajdetskychboticek.cz
rockpoint.cz
kamzik.cz
sport365.cz
studiozdravehoobouvani.cz
veselatkanicka.cz

Boty Rybička

D.P.K.,spol. s r.o.
Dětské botičky

Hanibal sport s.r.o.
Hannah
HIGH POINT Outdoor Shop
Keen
Kitty Prague s.r.o.
La Rambla s.r.o.
Lezec - shop
Nadměrná obuv Brno - MAXAM

Namche Stores s.r.o.
Ráj dětských botiček
Rock Point
Sport Kamzík, spol. s r.o.
Sport365
Studio zdravého obouvání, s.r.
Veselá tkanička

