
PRAVIDLA SOUTĚŽE „ONLINE HÁDANKOVÉ PEXESO“ 
 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské promoce 

„ONLINE HÁDANKOVÉ PEXESO“ 

(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 zadavatele a organizátora. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Zadavatel a organizátor soutěže 
 

Zadavatelem soutěže je společnost Bel Sýry Česko a.s. 

se sídlem: Pražská 218, 675 26 Želetava IČ: 60714603 DIČ: CZ60714603 

zapsaná v obchodním rejstříku - Krajského soudu v Brně, oddíl B 137, vložka 84543 (dále jen 
„zadavatel“). 

 
 

Organizátorem soutěže je společnost Yashica s.r.o. 

se sídlem: Žďárského 186, 67401 Kožichovice 

zapsaná v rejstříku – Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8088 IČO: 46980121 DIČ: CZ46980121 

(dále jen „organizátor“). 



2. Trvání soutěže 
 

Soutěž bude probíhat v termínu od 17. 4. 2023 00:00:00 hod. do 28. 5. 2023 23:59:59 hod. včetně 
(dále jen „doba konání soutěže“) na celém území České a Slovenské republiky. Soutěž bude 
probíhat celkem 42 soutěžních dnů. 

 
 

3. Kdo se může zúčastnit soutěže 
 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s následující výjimkou: 
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti 
organizátora, zadavatele, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě 
přímé. 
V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas svého zákonného zástupce jak 
pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 
Každý účastník soutěže se může zúčastnit pouze z jedné mailové adresy, a to tolikrát, kolikrát provedl 
nákup soutěžního produktu a nahrál do registračního systému unikátní soutěžní doklad. 

 
 

4. Soutěžní výrobky 
 

Soutěž se vztahuje na výrobky zadavatele soutěže, konkrétně značky VESELÁ KRÁVA: 
 

Produkt EAN 
Veselá kráva lahodná 120g 3073781090215 
Veselá kráva lahodná 240g 3073781090239 
Veselá kráva se šunkou 120g 3073781090901 
Veselá kráva se šunkou 240g 3073781091458 
Veselá kráva štíhlá ve formě 120g 3073781090963 
Veselá kráva s ementálem 120g 3073781090925 
Veselá kráva bez laktózy 120g 3073781122817 
Veselá kráva s čedarem 120g 3073781091366 
Veselá kráva s pažitkou 120g 3073781090888 

 
 
 

5. Pravidla soutěže – účast v soutěži 
 

Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v době pro provedení soutěžního nákupu, tedy v 
době od 17. 4. 2023 00:00:00 do 28. 5. 2023 23:59:59 hod včetně (dále jen „termín soutěžního 
nákupu“), v místě prodeje na území České nebo Slovenské republiky zakoupí alespoň 1 soutěžní 
produkt. 

Do soutěže se spotřebitel zapojí tak, že se v příslušném soutěžním období na soutěžní stránce 
soutez.veselakrava.cz registruje do soutěže a vyplní řádně kontaktní údaje (jméno, příjmení, mail) a 
nahraje fotografii soutěžního dokladu. Za soutěžní doklad se považuje účtenka či faktura s datem 
nákupu v době trvání soutěže obsahující nákup alespoň jednoho soutěžního produktu (definice viz 



výše). Každou účtenku či fakturu lze registrovat pouze jednou, a to bez ohledu na počet soutěžních 
produktů, které jsou obsaženy na této jedné účtence. Po řádně provedené registraci je soutěžící 
vpuštěn do hry. Cílem hry je v co nejrychlejším čase dát dohromady vtipné otázky a odpovědi. V 
soutěži je obsaženo 16 otázek a jim odpovídajících 16 odpovědí, přičemž v každé hře dostane 
soutěžící za úkol vytvořit 4 páry z nich. Soutěžící nalezne otázky a odpovědi na kartičkách ve tvaru 
trojúhelníku rubovou stranou vzhůru a otáčí je vždy po dvou. Soutěžící má pro spárování neomezený 
počet pokusů, přičemž maximální délka hry je 15 min. Správné spárování nastane ve chvíli, kdy 
soutěžící otočí v rámci 2 kartiček správnou otázku a odpověď. Jediná přípustná správná kombinace je 
zde v tabulce níže: 

 
 
 
 

Otázka Odpověď 
Co se stane ze sněhurky, když spadne do ohně? Popelka. 
Je to zelené a jezdí to nahoru a dolů. Co to je? Hrášek ve výtahu 
Když slon sedí na plotě, jaký je čas? Čas vyměnit plot. 
Jak se říká bumerangu, který se nikdy nevrátil? Klacek. 
Proč šnek nemůže utíkat? Protože by mu vlály oči. 
Co je králík bez mrkve? Hladový. 
Která tři slova slyší žralok nejraději? Muž přes palubu! 
Proč žijí žraloci ve slané vodě? Protože v pepřové by slzeli. 
Víte, co vznikne, když zkřížíte žížalu s ježkem? Ostnatý drát. 
Jak se dá pomocí vody získat světlo? Umyjeme okno. 
Kdy přináší největší smůlu vidět černou kočku, 
jak vám přebíhá přes cestu? 

 
Když jste myš. 

Jak se říká aligátorovi, který zná cestu? Navigátor. 
Co není vidět a je to cítit po červech? Ptačí větry :-) 
Jaké jídlo mají rádi duchové? Dušené. 
Co cítí sněhulák nejčastěji? Mrkev 
Věta, která vykouzlí myši úsměv na tváři? Řekni sýr! 

 
 

 
Každá unikátní, platná a řádně registrovaná soutěžní účtenka či faktura, dává soutěžícímu 3 pokusy, 
aby byl ve hře nejrychlejší. Časy nejlepších (nejrychlejších hráčů) jsou uvedeny a v reálném čase 
aktualizovány na soutěžní stránce. 



 

Soutěž je rozdělena do 6 kol po týdnech: 
 
 
 

 Začátek Konec  

1. kolo 17.04.2023 0:00  23.04.2023 23:59 

2. kolo 24.04.2023 0:00  30.04.2023 23:59 

3. kolo 01.05.2023 0:00  07.05.2023 23:59 

4. kolo 08.05.2023 0:00  14.05.2023 23:59 

5. kolo 15.05.2023 0:00  21.05.2023 23:59 

6. kolo 22.05.2023 0:00  28.05.2023 23:59 
 
 

V rámci časového rozmezí každého kola jsou oceněni 3 výherci s nejrychlejšími časy. Soutěžící s 
nejrychlejším časem získá herní konzoli Playstation 5, soutěžící s druhým nejrychlejším časem získá 
paddleboard Seaflo MOSAIC 10'0''x30"x6" , soutěžící s třetím nejrychlejším časem získá dárkový 
poukaz Decathlon v hodnotě 2000 Kč. V případě, že více soutěžících dosáhne shodného 
nejrychlejšího času, případně druhého a třetího nejrychlejšího času, rozhodne o vítězi ceny los. 

Soutěžní účtenku či fakturu lze zaregistrovat pouze jednou a lze s ním absolvovat maximálně 3 
soutěžní hry. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, pro každou účast v soutěži je však nutné 
registrovat vždy novou unikátní soutěžní účtenku či fakturu. 

Soutěžící je povinen uschovat si originály soutěžní účtenky či faktury pro případnou pozdější kontrolu 
organizátorem soutěže. Soutěžící může být vyzván k předložení účtenky či faktury, se kterou se 
soutěže účastnil, jako podmínkou pro předání výhry. 

Soutěžící nesplňující podmínky soutěže, či jinak narušující či obcházející pravidla soutěže (např. 
zneužití registračního formuláře či falšování nebo duplicitní použití soutěžní účtenky či faktury budou 
ze soutěže vyloučeni bez nároků na výhru. 

Organizátor soutěže má právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými 
soutěžícími. 

 

6. Výhry v soutěži 
 

6x Herní konzole Playstation 5 v hodnotě 17 490 Kč 

6x Paddleboard Seaflo MOSAIC 10'0''x30"x6" v hodnotě 4 250 Kč 

6x poukaz Decathlon v hodnotě 2 000 Kč 
 
 

Výhercem v soutěži se mohou stát pouze soutěžící, kteří řádně a úplně splnili stanovené podmínky 
soutěže. Všechny výhry budou předány po skončení soutěže, nejpozději do 1 měsíce po skončení celé 
soutěže, tedy do 28. 6. 2023. 



 
 
 

7. Oznámení a čerpání výher 
 

Pro oznámení výher bude použita e-mailová adresa ze soutěžní registrace (e-mail uvedený v 
registračním formuláři). Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. 

Organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěžního kola, 
jehož je soutěžící jedním ze 3 výherců. V případě, že výherce neposkytne součinnost s realizací 
předání výhry do 30 dní od kontaktování organizátorem soutěže, ztrácí na výhru nárok, a ta propadá 
ve prospěch zadavatele soutěže. 

Výherci budou kontaktováni a informování o způsobu převzetí výhry. 

Všechny výhry budou předány prostřednictvím některé přepravní společnosti / v případě nehmotné 
výhry zaslány na potvrzený email výherce. Výhry budou předány na území České a Slovenské 
republiky. 

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho 
registrace. Organizátor a zadavatel soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí sporných 
případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze 
soutěže. Takové rozhodnutí organizátora a zadavatele je konečné a není možné se proti němu 
odvolat. 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat 
(veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u dodavatele výher), ani nárokovat žádné věcné 
nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce 
okamžikem předání výhry výherci. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel 
soutěže rozhoduje s konečnou platností zadavatel. 

Zadavatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou účastí v soutěži či užíváním výhry. 
 
 

8. Práva a povinnosti zadavatele soutěže 
 

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 
odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty 
třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. 

Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti 
či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. 

Zadavatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení registrací, oznámení o výhře, odpovědí 
na výzvy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy související s přenosem dat elektronickými 
prostředky. 

Zadavatel 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 
adrese soutez.veselakrava.cz 

 
 

9. Všeobecné podmínky 
 

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu trvání soutěže. Do soutěže 
nebudou zařazeny registrace neúplné či jinak nesplňující podmínky soutěže. Zadavatel soutěže a 
organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací. 

Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže 
stanovených pravidly ztrácí soutěžící nárok na výhru. 

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech 
nebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto 
úplných pravidel soutěže. 

Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených 
spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže. 

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je 
Česká obchodní inspekce, Štěpánská E67/1E, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz. 

 
 
 
 

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel 
 

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící: 

Uděluje zadavateli, resp. společnosti Bel Sýry Česko a.s., se sídlem: Pražská 218, 675 26 Želetava, IČ: 
60714603 DIČ: CZ60714603, zapsaná v obchodním rejstříku - Krajského soudu v Brně, oddíl B 1375, 
vložka 84543, jakožto správci (dále jen „správce“) v souladu s příslušnými právními předpisy souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně 
další údaje, které zadavateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne (dále jen „osobní údaje“), 
za účelem zajištění organizace soutěže, prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže, 
předání výhry v soutěži a pro další úkony spojené s realizací soutěže, např. zasílání informativních e- 
mailů, informování o výhře, komunikace se soutěžícím - a to po dobu trvání soutěže dle těchto 
pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher; 

osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových 
orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let, neukládá-li zákon delší dobu; 

dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno a počáteční písmeno z příjmení a neúplná 
adresa bydliště 

(obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce zadavatele po dobu nejvýše 1 roku. 



Právním základem zpracování je účast v soutěži a souhlas s jejími pravidly projevený při vstupu do 
soutěže prostřednictvím registračního formuláře. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V 
případě odvolání souhlasu však není další účast včetně nároku na výhru v této soutěži možná. 

Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a 
mechanicky. 

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše 
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených zadavatelem, a to 
způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, konkrétně ze strany organizátora, doručovatelských 
společností, dodavatelů IT služeb a účetních, daňových a právních poradců. 

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla zadavatele. 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na 
vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na 
informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování 
nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo 
na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. 

Dle uvedeného nařízení má soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého 
marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na 
automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká. 

V případě pochybností o dodržování práv zadavatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může 
soutěžící obrátit na zadavatele na jeho adrese nebo na e-mailu souteze@yashica.cz. Na tomto e- 
mailu může soutěžící podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. 

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 
7 – Holešovice, www.uoou.cz, ke kterému může soutěžící podat podnět. 

Potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. 

Potvrzuje, že je osobou starší 15 let, případně (je-li mladší 15 let), její zákonný zástupce udělil souhlas 
s účastí v soutěži prostřednictvím registračního formuláře zaškrtnutím okénka – SOUHLAS 
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, což na vyzvání obratem doloží. 

 
 
 

Dodatek Pravidel soutěže „ONLINE HÁDANKOVÉ PEXESO“ 
 
S písemným souhlasem zadavatele a organizátora soutěže doplňujeme pravidla tímto důležitým 
pravidlem:  
Organizátor soutěže pečlivě testoval a stanovil minimální čas pro skutečné, poctivé odehrání hry v této 
soutěži. Pokud se nějaký soutěžící zúčastní s nižším časem (ať už v důsledku jakéhokoliv technického či 
jiného postupu), bude to organizátor považovat za obcházení pravidel a takového soutěžícího bude 
nucen - v zájmu ochrany poctivých účastníků - ze soutěže vyloučit. 

 
 
 
 
 

Aktualizace dne 25. 4.  2023 v Praze 


