
Pravidla spotřebitelské soutěže „Moje domácí lázně“ 
 

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže s názvem 

„Moje domácí lázně“ (dále jen „soutěž“).  

 

I. POŘADATEL SOUTĚŽE 
1. Soutěž organizuje a pořádá společnost Český národní podnik s.r.o., Melantrichova 970/17, 

Praha 1, 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 

vložka 23732 (dále jen „pořadatel“). 

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 
1. Soutěž probíhá od 1.4.2021 do 30.4.2021 (dále jen „doba trvání soutěže“).  

2. Soutěž se uskutečňuje na území České a Slovenské republiky (dále jen „místo konání 

soutěže“), a to prostřednictvím sociální sítě Instagram a e-mailové komunikace.   

3. Soutěžní příspěvky uživatelů uveřejněné a zaslané po datu a času ukončení soutěže nebudou 

při posuzování a vybírání výherců brány v potaz. 

 

III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
1. Vložením fotografie s označením Instagram účtu @manufaktura.cz  a hashtagem 

#domacilazne /#domacekupele na Instagram nebo zasláním fotografie na e-mail 

soutez@manufaktura.cz spotřebitel vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. 

Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních 

údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení soutěže a 

archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od ukončení soutěže. 

Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány 

k marketingovým účelům (např. k zasílání komerčních sdělení). 

2. Pokud soutěžící nesouhlasí s uchováním osobních údajů po skončení soutěže, může svůj 

souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné 

prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na 

adresu: newsletter@manufaktura.cz . Odvoláním svého souhlasu však účastník ztrácí nárok 

na výhru v soutěži. Podrobnější informace viz čl. VIII. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 

IV. PRINCIP SOUTĚŽE 
1. Soutěžící se do soutěže může zapojit v době trvání soutěže zveřejněním nebo 

zasláním soutěžní fotografie, která zobrazuje, jak si soutěžící kdykoli v dubnu alespoň 

jednou dopřeje domácí lázně společně s jakýmkoli produktem Manufaktura a nafotí 

se u toho (není podmínkou, aby na fotce byla osoba, stačí zátiší s produktem 

Manufaktura).  

2. Zveřejnění nebo zaslání soutěžní fotografie může být učiněno dvěma způsoby:   

a) Fotku zveřejnění na Instagramu v příspěvku nebo ve stories s 

označením @manufaktura.cz a hashtagem #domacilazne 

/#domacekupele na svém veřejném profilu. 

b) Zasláním fotografie na e-mail soutez@manufaktura.cz. Do předmětu 

zprávy uvést: Moje domácí lázně.  
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3. Ze soutěžních fotografií, které budou splňovat všechny podmínky, bude vybráno 

náhodně 30 výherců. Všech 30 výherců 1krát balíček Sedmikráskové pleťové lázně 

v hodnotě 1 119 Kč.  

V. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI 
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let s doručovací adresou v České 

nebo Slovenské republice mimo osob dle článku IV. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen 

„Soutěžící“). 

2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora. 

3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na platformě Instagram (mít zřízený 

nebo založit si účet - veřejný) nebo užití vlastního e-mailového účtu, u kteréhokoliv 

poskytovatele. Registrace do soutěže a souhlas s pravidly soutěže soutěžící stvrzuje 

uveřejněním příspěvku na Instagramu s hashtagem #domacilazne /#domacekupele, tedy 

vložením fotografie prostřednictvím svého účtu na Instagramu nebo zasláním soutěžní 

fotografie na e-mail soutez@manufaktura.cz s (viz výše v čl. IV. Princip soutěže). 

4. Na soutěžní fotografii musí být zobrazen produkt Manufaktura a to v prostředí koupelny, 

vany či jiného místa, ve kterém se dají užívat domácí lázně. 

5. Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je 

oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), 

propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, 

vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele po dobu 2 let od ukončení soutěže. 

6. Nahráním či zasláním soutěžní fotografie dle článku IV. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s 

tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít poskytnutou soutěžní fotografii v médiích 

(včetně internetu), vlastních propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti 

s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele po dobu 5 let 

od ukončení soutěže. 

 

7. Soutěžní příspěvek a fotografie nesmí: 

a) být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky; 

b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s 

obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou 

důstojnost; 

c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; 

d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; 

e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; 

f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva 

autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému 

vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k 

duševnímu vlastnictví; 

g) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora. 

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží 

výhradně pořadateli. 

8. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za 

následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými 

komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně organizátora. 

9. Nahráním nebo zasláním soutěžní fotografie uděluje soutěžící dobrovolně svůj souhlas 

s pravidly soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora. 
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10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky 

stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu 

trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na 

jakoukoliv kompenzaci. 

 

VI. VÝHRA V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER VÝHERCŮM 
1. Výhry v soutěži: vybráno bude 30 výherců. Výherce získá balíček Sedmikráskové pleťové 

lázně v hodnotě 1119 Kč. 

2. Pořadatel bude výherce kontaktovat prostřednictvím přímé zprávy na platformě Instagram 

nebo e-mailovou zprávou s žádostí o zaslání adresy, na kterou má být výhra doručena.  

3. Pokud výherce výhru odmítne nebo nebude opakovaně (alespoň dvakrát) reagovat na výzvy 

o zaslání adresy do 15-ti kalendářních dní od odeslání první zprávy, ztrácí nárok na výhru a 

pořadatel ji může použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.  

4. Výhry budou předány výhercům nejpozději do 30-ti kalendářních dní od ukončení soutěže.  

VII. ODPOVĚDNOST POŘADATELE ZA PRŮBĚH SOUTĚŽE 
1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže, včetně 

změny doby jejího trvání a druhů výher či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s 

účinností ode dne uveřejnění na www.manufaktura.cz.  

2. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, 

neručí tedy zejména za funkčnost internetu a platformy Instagram.  

3. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry.  

4. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít podezření, že 

soutěžící porušil, či se pokusil obejít, pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel 

oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. 

Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže. 

5. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze 

vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou 

nepeněžitou náhradu.  

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
1. Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke 

zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,  

e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo za účelem navázání kontaktu se 

soutěžícím, vyhodnocení soutěže, případné zaslání výhry a dále souhlas se zasíláním 

obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti, v platném znění, a to maximálně po dobu 2 let od 

udělení souhlasu. Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé 

z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na Facebooku a Instagramu 

Manufaktura a na www.manufaktura.cz.  

2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který 

takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů (GDPR) zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění, zejména právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím 

poskytnutých osobních údajů.  
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3. Tento souhlas může Účastník kdykoliv odvolat písemnou formou.  Za písemnou formu je 

považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na 

adresu: newsletter@manufaktura.cz. 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené 

verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla 

jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. 

2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími 

Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich 

zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 

3. Tato úplná pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na 

webových stránkách značky Manufaktura www.manufaktura.cz.  

4. Tato soutěž není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná 

sociální sítí Instagram, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je 

srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti 

Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící 

mohou obrátit s dotazem na zákaznickou podporu Manufaktura – soutez@manufaktura.cz. 

 

V Praze dne 30. 3. 2021 
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