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Podrobná pravidla soutěže „Zde nakupuji“. Staň se fanouškem Globus! Ukažte všem, 

kde rádi nakupujete a umístěte samolepku na své auto!“ 
(dále jen „soutěž“) 

 
 
1 POŘADATEL SOUTĚŽE 
Pořadatelem soutěže je společnost Globus ČR, v.o.s., IČ: 63473291, se sídlem Kostelecká 
822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice (dále jen „pořadatel“). 
 
2 MÍSTO A OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE 
Soutěž probíhá v hypermarketu Globus Praha – Zličín v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 
(dále jen „období konání soutěže“). 
 
3 SEZNAM VÝHER 

- 70 x dárková karta Globus v hodnotě 500 Kč 

4 ÚČAST V SOUTĚŽI, MECHANIKA VÝBĚRU VÝHERCŮ 
Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let (osoba mladší 18 let pouze se souhlasem 
zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni 
zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků, případně 
zaměstnanci a spolupracovníci dalších společností podílejících se na přípravě a organizaci 
soutěže. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na 
výhru. 

Jak se soutěže zúčastnit 

▪ Vyzvedněte si v informačním centru hypermarketu Globus Zličín od 22. 8. 2019 
samolepku „Zde nakupuji“ (do soutěže je připraveno 1000 kusů; dále jen „soutěžní 
samolepku“),  

▪ nalepte soutěžní samolepku v období konání soutěže na sklo osobního automobilu 
(dle platných právních předpisů), a to zaparkujte na parkovišti před hypermarketem 
Globus Praha – Zličín, 

▪ zástupci hypermarketu Globus Praha – Zličín v období konání soutěže určí 7x 
v každém kalendářním měsíci konání soutěže vždy náhodně jednoho výherce. V rámci 
celé soutěž bude vybráno celkem 70 výherců, 

▪ soutěžící, resp. RZ automobilu, který bude mít nalepenou soutěžní samolepku a bude 
určen jako výherce, bude vyhlášen místním rozhlasem v hypermarketu Globus 
Praha – Zličín a bude uveden na panelu informačního centra. 

 
5 PŘEDÁNÍ VÝHRY 
Výhry si výherci mohou vyzvednout v informačním centru hypermarketu Globus Praha – 
Zličín. Výherce je povinen prokázat vlastnictví a/nebo užívání automobilu s vybranou RZ 
předložením osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz). Výhry nevyzvednuté 
do 31. 7. 2020 propadají ve prospěch pořadatele.  
 
6 OSOBNÍ ÚDAJE 
Vylepením soutěžní samolepky na sklo automobilu vyjadřuje účastník soutěže souhlas se 
zněním podrobných pravidel soutěže. Výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno, 
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příjmení, případně fotografie či audio/video záznamy, mohou být ve vztahu k této soutěži 
zveřejněny na internetových stránkách www.globus.cz a v reklamních novinách pořadatele 
a v prostorách hypermarketů, a to bez nároku na finanční náhradu. 
 
7 DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podrobná pravidla soutěže včetně délky jejího trvání, či 
soutěž odvolat nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník 
soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. Vymáhání výher soudní 
cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při 
organizaci soutěže. 


