PRAVIDLA SOUTĚŽE „Krmivo šampionů“
1.

Základní ustanovení

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují podmínky soutěže s názvem „Krmivo šampionů“
(dále jen „Soutěž“). Pravidla jsou po celou dobu trvání Soutěže zpřístupněna na webové
stránce www.krmivosampionu.cz (dále jen „Stránka s Pravidly“).
Soutěže se může účastnit jen plně svéprávná fyzická osoba, která dovršila 18 let a splní další
podmínky v Pravidlech dále uvedené (dále jen „Soutěžící“).
Zapojením se do Soutěže vyjadřuje Soutěžící svůj bezpodmínečný souhlas s Pravidly
a poskytuje Pořadateli neomezenou a bezúplatnou licenci a další svolení k užití Soutěžní
fotografie za podmínek dále stanovených. Zapojením se do Soutěže bere Soutěžící na vědomí,
že Výhry vložené do Soutěže dle těchto Pravidel mají povahu daru a Výherce proto nemá vůči
Pořadateli práva z vadného plnění ve vztahu k Výhře.
Pořadatel a organizátor soutěže

2.

Pořadatelem Soutěže je společnost Dibaq a.s., IČ: 25286366, se sídlem č.p. 90, 564 01
Helvíkovice (dále jen „Pořadatel“).
Pořadatel pověřuje k organizaci Soutěže společnost Ogilvy (Performance Marketing), s.r.o., IČ:
26450551, se sídlem Přívozní 1064/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).
Kdekoliv jsou v Pravidlech určitá oprávnění přiznána Organizátorovi, platí, že ve stejném
rozsahu může tato oprávnění vykonávat jménem Pořadatele též Organizátor.
3.

Soutěž

Soutěž probíhá prostřednictvím webové stránky Pořadatele www.krmivosampionu.cz (dále jen
„Soutěžní stránka“).
Soutěž probíhá v období od 1. 10. 2021 do 30.11.2021 (dále jen „Soutěžní období“). Pořadatel
je oprávněn Soutěžní období prodloužit, a to oznámením Soutěžícím uveřejněném na Stránce
s Pravidly.
4.

Soutěžící

Soutěžícím může být pouze osoba s doručovací adresou na území České Republiky.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu vůči Pořadateli či jeho
obchodních partnerů, dodavatelů, reklamních a PR agentur a jiných osob jakkoliv se podílejících
se pořádání na Soutěže, ani rodinní příslušníci či členové domácnosti uvedených osob.
Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyloučit všechny osoby, které nesplňují nebo jinak nevyhovují
Pravidlům nebo Pravidla poruší. Pořadatel je oprávněn vyzvat Soutěžícího k prokázání
skutečností dokládající jeho platnou účast v Soutěži. V případě, že Pořadatel během doby
konání Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky Pravidel, případně pokud Soutěžící
odmítne prokázat nebo dostatečně neprokáže skutečnosti dokládající jeho platnou účast v
Soutěži, je oprávněn takového Soutěžícího bez dalšího ze Soutěže vyloučit. Pořadatel je rovněž
oprávněn vyloučit ze Soutěže každého Soutěžícího, který při registraci uvedl nepravé nebo
fiktivní údaje, či u kterého je dáno důvodné podezření, že v Soutěži uplatňuje nekalé, podvodné
nebo nečestné praktiky, nebo který porušuje dobré mravy (například uvádí vulgarismy v rámci
svých kontaktních údajů či jinak v rámci Soutěže). Ukáže-li se, že jakákoliv taková osoba se i
navzdory nesplnění podmínek Soutěže stala Výhercem, nemá nárok na Výhru a Pořadatel je
oprávněn postupovat dle čl. 7.4. Pravidel.
5.

Podmínky účasti v Soutěži
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Soutěžící se do Soutěže zapojí splněním následujících podmínek:
1. Nakoupí krmivo pro domácí mazlíčky značky „FITMIN“ v minimální hodnotě 1.500 Kč včetně
DPH v období od 1. 10. 2021 do 31. 11. 2021 na území České republiky v jakémkoliv
kamenném či internetovém obchodě (dále jen „Nakoupené zboží“) a uschová si účtenku,
paragon nebo fakturu (dále společně jen „Účtenka“), za níž Nakoupené zboží pořídil, nebo
jiný průkazný doklad, z nějž bude prokazatelně vyplývat zakoupení Nakoupeného zboží (dále
jen „Doklad“), a to pro případ, že by se stal výhercem;
2. Pořídí fotografii svého domácího mazlíčka (psa, kočky nebo koně) s Nakoupeným zbožím,
které bude odpovídat Účtence (dále jen „Soutěžní fotografie“); Soutěžící je oprávněn dané
Nakoupené zboží, k němuž má jednu Účtenku, resp. Doklad, použít pro Soutěžní fotografii
a pro svou účast v Soutěži vždy pouze jednou;
3. Registruje se k Soutěži na Soutěžní stránce, kde vyplní všechna povinná pole nutná pro
registraci a nahraje do webového formuláře Soutěžní fotografii a fotografii Účtenky, resp.
Doklad.
Soutěžní fotografie nesmí být vulgární, zesměšňující, rasistická, odporující dobrým mravům,
jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky,
občanského soužití nebo jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy, obsahující náboženský nebo politický podtext, nebo mající jiný obecně nepřijatelný
obsah sdělení. Soutěžní fotografie dále nesmí porušovat práva nebo oprávněné zájmy
Pořadatele. O tom, zda je Soutěžní fotografie zakázaná podle tohoto odstavce, rozhoduje
Pořadatel dle svého uvážení.
Pořadatel má výlučné právo posoudit, zda je Soutěžní fotografie a další podmínky účasti
v Soutěži v souladu s Pravidly. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže ty Soutěžící, o nichž
bude mít za to, že podmínky Soutěže nesplnili nebo účasti v Soutěži dosáhli podvodným
jednáním. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžící ze Soutěže dle tohoto odstavce i po
skončení Soutěže; Pořadatel není povinen Soutěžícího o vyloučení ze Soutěže informovat.
V případě, že Účtenka (resp. Doklad) bude nečitelná, nahraná ve špatném rozlišení či použitá
opakovaně, anebo v případě, že Pořadatel bude mít důvodné pochybnosti o její pravosti a
Soutěžící ani na výzvu Pořadatele pravost Účtenky (resp. Dokladu) neprokáže, je Pořadatel
oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyloučit; Pořadatel není povinen Soutěžícího o vyloučení ze
Soutěže informovat.
O tom, zda z Dokladu prokazatelně vyplývá zakoupení Nakoupeného zboží, rozhoduje
výhradně Pořadatel.
6.

Výhry

Do Soutěže byly vloženy následující výhry:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chytrá domácnost pro mazlíčky (miska, fontána, kamera);
Outdoorová kamera + voucher na canicrossový postroj;
Krmivo na rok zdarma pro jednoho psa, kočku nebo koně;
Elektrokoloběžka + batoh pro mazlíčky;
Koloběžka s držákem pro psa;
Kolo + proutěný košík;
Dárkový poukaz na sportovní vybavení;
Chytré hodinky + voucher na canicrossový postroj.

(dále společně jen „Týdenní výhry“). Týdenní výhry jsou dále konkrétně specifikovány v Příloze
č. 1 k těmto Pravidlům.
Každý týden Soutěžního období se bude soutěžit o jednu z Týdenních výher, a to následovně:
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Herní
kolo

SOUTĚŽNÍ TÝDEN

TÝDENNÍ VÝHRA

1

1.10.2021 00:00:00 – 10.10.2021 23:59:59

Chytrá domácnost pro mazlíčky (miska, fontána,
kamera);

2

11.10.2021 00:00:00 – 17.10.2021 23:59:59

Outdoorová kamera + voucher na canicrossový
postroj

3

18.10.2021 00:00:00 – 24.10.2021 23:59:59

Krmivo na rok zdarma pro jednoho psa, kočku
nebo koně

4

25.10.2021 00:00:00 – 31.10.2021 23:59:59

Elektrokoloběžka + batoh pro mazlíčky

5

1.11.2021 00:00:00 – 7.10,2021 23:59:59

Koloběžka s držákem pro psa

6

8.11.2021 00:00:00 – 14.11.2021 23:59:59

Kolo + proutěný košík

7

15.11.2021 00:00:00 – 21.11.2021 23:59:59

Dárkový poukaz na sportovní vybavení

8

22.11.2021 00:00:00 – 30.11.2021 23:59:59

Chytré hodinky + voucher na canicrossový
postroj

Po skončení Soutěžního období vybere (tj. vylosuje v souladu s čl. 7.1.) Pořadatel ze všech
Soutěžících, kteří se účastnili Soutěže o Týdenní výhry, jednoho hlavního výherce, který získá
následující hlavní výhru Soutěže (dále jen „Hlavní výhra“; Týdenní výhry a Hlavní výhra dále
společně též jen „Výhry“):
Osobní automobil Dacia Duster „s výbavou pro Vašeho šampiona“. Hlavní výhra je konkrétně
specifikována v Příloze č. 1 k těmto Pravidlům.
Hlavní výhra bude opatřena reklamou – polepem Pořadatele. Podmínkou předání a nabytí
Hlavní výhry je povinnost Výherce, že Hlavní výhru dále nepřevede alespoň 2 roky od jejího
předání na jakoukoliv třetí osobu, bude jí využívat a reklama – polep Hlavní výhry zůstane po
tuto dobu nepoškozen. Výherce je povinen předem zvolit a Pořadateli oznámit, zda bude chtít
Hlavní výhru s výbavou pro psa nebo kočku; a to nejméně měsíc před plánovaným předáním
Výhry; pokud Výherce volbu neprovede, může ji nezávisle na něm provést Pořadatel.
Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné Výhry, než je Pořadatelem
stanoveno. Odpovědnost Pořadatele za případné vady Výher se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/20212, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Pořadatel je oprávněn nahradit Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit
podmínky předávání Výher v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou (např.
dodavatelem Pořadatelem) tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s Pravidly.
Výhry budou Výhercům Pořadatelem darovány, tedy mají povahu daru Pořadatele
konkrétnímu Výherci jakožto bezúplatného plnění. Soutěžící proto berou na vědomí
a svou účastí v Soutěži souhlasí s tím, že vůči Pořadateli ani Organizátorovi nemají
v souladu s § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku práva z vadného
plnění.
Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za případné technické vady a stav a
jakákoliv rizika a závazky související s užíváním Hlavní výhry. Nebezpečí škody na Hlavní výhře
přechází na Výherce okamžikem předání Hlavní výhry Výherci. Hlavní výhru není možné
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Hlavní výhru v Soutěži není možné
reklamovat u Pořadatele ani Organizátora a Soutěžící ve smyslu čl. 6.6. bere na vědomí, že
nemá vůči Pořadateli práva z vadného plnění v souvislosti v Hlavní výhrou. Bude-li to možné,
je Výherce oprávněn uplatnit práva z vad u dodavatele Hlavní výhry, s čímž Pořadatel poskytne
Výherci Hlavní výhry přiměřenou součinnost; Pořadatel zároveň Výherci předá veškerou
dokumentaci k Hlavní výhře tak, aby Výherce mohl případná práva z vad přímo u dodavatele
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Hlavní výhry uplatnit. Veškeré reklamace a práva z vad je tedy Výherce povinen uplatnit přímo
u dodavatele Hlavní výhry. Případnou srážkovou daň z Hlavní výhry podle § 36 odst. 2 písm. i)
zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů uhradí Pořadatel.
7.

Výběr Výherců

Soutěžící, který obdrží Výhru (dále jen „Výherce“), bude Pořadatelem vybrán vždy losováním
za účasti zaměstnanců nebo spolupracovníků Pořadatele, případně Organizátora.
Losování Týdenní výhry proběhne vždy do 7 dnů od konce týdne, za nějž se Týdenní výhra
losuje. Losování Hlavní výhry proběhne do 7 dnů od konce Soutěžního období.
Výherci budou kontaktování Pořadatelem na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které
uvedli při registraci jako svoje kontaktní údaje ve formuláři na Soutěžní stránce, a to za účelem
získání adresy pro zaslání Výhry nebo jiné domluvy ohledně jejího předání v případě Hlavní
výhry. Pořadatel může rovněž Výherce vyzvat k předložení originálu Účtenky, resp. Dokladu;
nebude-li v takovém případě originál Účtenky, resp. Dokladu předložen, platí, že Výherce
nesplnil Pravidla Soutěže.
Pořadatel se pokusí daného Výherce vždy kontaktovat dvakrát. V případě, že se Pořadateli
nepodaří dvakrát úspěšně kontaktovat Výherce a Výherce se s Pořadatelem nespojí do 7 dnů
od losování, ztrácí daný Výherce bez dalšího nárok na Výhru a Výhra propadá ve prospěch
Pořadatele, který je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení a je případně oprávněn vylosovat
namísto původního Výherce náhradního Výherce.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře s žádostí o sdělení adresy pro zaslání
Výhry v případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy Soutěžícího, jejich nesprávného
uvedení v registračním formuláři, nebo z jakýchkoliv jiných důvodů, které neleží na straně
Pořadatele (např. nedostupnost Výherce apod.).
Pořadatel je oprávněn zveřejnit jména Výherců na Soutěžní stránce, na webových stránkách
www.dibaq.cz, www.fitmin.cz a svých sociálních sítích: Fitmin.cz (Facebook). Dibaq a.s., Česká
republika (Facebook), Fitminofficial (Instagram).
8.

Předání Výher

Týdenní výhry budou Výhercům předány do konce ledna 2022. Týdenní výhry budou Výhercům
zaslány na adresu, kterou k tomu účelu Pořadateli sdělí, a to na náklady Pořadatele
prostřednictvím přepravce dle volby Pořadatele (Česká pošta nebo jiná doručovací společnost).
Výhra se považuje za doručenou, jakmile bude Pořadatelem předána přepravci k přepravě
Výherci. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Výhry či za její poškození, zpoždění či ztrátu při
přepravě způsobené okolnostmi, které nemohl ovlivnit, zejména okolnostmi na straně
přepravce. Vlastnické právo k Týdenní výhře přechází na Výherce okamžikem předání Výhry
přepravci.
Hlavní výhra bude Výherci předána v sídle Pořadatele v termínu určeném Pořadatelem
nejpozději do 1 roku od výběru Výherce Hlavní výhry na adrese, kterou Pořadatel k tomu účelu
Výherci sdělí. Výherce Hlavní výhry musí k jejímu úspěšnému předání a nabytí vlastnického
práva k ní podepsat dokumentaci k Hlavní výhře, kterou Pořadatel pro tento účel připraví;
v opačném případě Výherce Hlavní výhru nenabyde a Pořadatel je oprávněn naložit s Výhrou
dle svého uvážení, případně vylosovat náhradního Výherce.
V případě, že Výhra bude z důvodů na straně dodavatele Pořadatele dočasně nedostupná, je
Pořadatel oprávněn Výherci Výhru zaslat, resp. v případě Hlavní výhry předat, a to v nejbližší
možné době, jakmile mu bude Výhra dodavatelem doručena. O delším termínu doručení, resp.
předání, bude Pořadatel Výherce informovat.
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V případě, že Výherce odmítne Výhru převzít, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je
oprávněn s ní naložit dle svého uvážení a je případně oprávněn vylosovat namísto původního
Výherce náhradního Výherce.
Na žádost Pořadatele se Výherce zavazuje se při osobním předání Výhry s Výhrou nechat
Pořadatelem vyfotografovat a Pořadatel je oprávněn takovou fotografii dále použít v rozsahu
dle čl. 9 a zveřejnit na Soutěžní stránce, na webových stránkách www.dibaq.cz, www.fitmin.cz
a svých sociálních sítích: Instagram a Facebook - Fitmin.cz (Facebook). Dibaq a.s., Česká
republika (Facebook), @fitminofficial (Instagram)
9.

Licence a odpovědnost za Soutěžní fotografii

Účastí v Soutěži Soutěžící prohlašuje a Pořadateli garantuje, že pořízením a užitým Soutěžní
fotografie nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne Pořadateli,
Organizátorovi ani jiné osobě škoda anebo nemajetková újma, případně bezdůvodné
obohacení, zejména vůči Pořadateli či Organizátorovi nebudou uplatněny finanční nároky
třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, bezdůvodné
obohacení, škodu anebo náhradu nemajetkové újmy v plné výši třetí osobě na výzvu Pořadatele
uhradit.
Soutěžící okamžikem nahrání Soutěžní fotografie do formuláře na Soutěžní stránce poskytuje
Pořadateli nevýhradní neomezenou licenci (resp. pokud Soutěžící není autorem Soutěžního
příspěvku, nebo jeho součástí či příslušenství, pak ve stejném rozsahu poskytuje podlicenci)
k užití Soutěžní fotografie a všech jejích součástí a příslušenství (např. textu) a všech předmětů
duševního vlastnictví obsažených v Soutěžní fotografii, a to všemi způsoby užití dle zákona č.
121/2000 Sb., autorský zákon („Autorský zákon“), zejména jejich sdělováním veřejnosti všemi
způsoby dle § 18 a násl. Autorského zákona, včetně webových stránek Pořadatele a
Organizátora, dalších komunikačních médií (zejména na sociálních sítích Pořadatele) a na
jakýchkoliv jiných webových stránkách (například v rámci reklamy), jejich rozmnožováním
jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a dále rozšiřováním rozmnoženin, to vše zejména k
reklamním a jiným obdobným účelům bez množstevního či územního omezení a na dobu 2 let;
Soutěžící poskytují dále svolení k následnému zpracování, úpravě či jiné změně Soutěžní
fotografie, k jejímu spojení s jinými díly, výkony anebo neautorskými prvky (zejm. obchodními
sděleními, ochrannými známkami a jinými značkami) anebo k zařazení do databáze či
souborného díla a k jejímu užití v takové podobě v rozsahu shora uvedeném; Soutěžící
poskytuje licenci (podlicenci) a veškerá svolení bezúplatně. Pořadatel není povinen poskytnutou
licenci (podlicenci) využít a Soutěžící se vzdává práva od licenčního ujednání odstoupit
pro nedostatečné využití licence (podlicence).
Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence
(podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel
je oprávněn licenci (podlicenci) postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící uděluje tímto odstavcem
Pořadateli svůj obecný souhlas pro všechny takové budoucí případy postoupení, včetně toho,
že osoby odvozující své oprávnění od Pořadatele budou stejně tak neomezeně oprávněny
poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě
nebo licenci (podlicenci) postoupit jakékoli třetí osobě.
Soutěžící se současně účastí v Soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným
souhlasem třetích osob případně zachycených v Soutěžní fotografii s užitím Soutěžní fotografie
v rozsahu licence, a to zejména s ohledem na osobnostní práva těchto třetích osob a na práva
duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že by souhlas jakékoliv osoby zachycené na
Soutěžní fotografii (včetně Soutěžícího) byl odvolán, zavazuje se Soutěžící nahradit Pořadateli
škodu, která mu tím vznikne.
10. Ochrana osobních údajů
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Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak jsou osobní údaje
Soutěžících v souvislosti se Soutěží zpracovávány, je Pořadatel. Pořadatel pověřil Organizátora
zpracováváním osobních údajů, které Pořadatel získal nebo získá v souvislosti se Soutěží.
Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžících tak, jak je to nezbytné pro účast v Soutěži
v souladu s Pravidly a pro účely zajištění průběhu a zveřejnění výsledků Soutěže, tedy zejména
pro účely výběru a oznámení Výherce (včetně oznámení jmen Výherců na webových stránkách
a sociálních sítích) a pro účely předání Výhry Výhercům (včetně zveřejnění fotografií Výherců
s Výhrami na webových stránkách a sociálních sítích), tedy v případech, kdy je takové
zpracování potřebné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
Soutěžících, při plnění smluv uzavíraných v souvislosti se Soutěží nebo z důvodů oprávněných
zájmů Pořadatele či Organizátora na zajišťování průběhu Soutěže a na informování o Soutěži
a jejích výsledcích.
Pořadatel dále zpracovává osobní údaje Soutěžících, pokud je to nezbytné k plnění jeho nebo
Organizátorových právních povinností, zejména pro účely vedení účetnictví, plnění daňových
povinností a v dalších případech, kdy to ukládají právní předpisy, a dále pro účely oprávněných
zájmů Pořadatele nebo Organizátora, zejména pro případ vymáhání právních nároků.
V případě, že Soutěžící udělí při registraci k Soutěži na Soutěžní stránce souhlas ke zpracování
svých osobních údajů za účelem marketingových účelů – zasílání newsletteru, budou jeho
osobní údaje zpracovávány k tomuto účelu. Soutěžící má vždy možnost se z odebírání
newsletteru odhlásit, a to způsobem, který bude uveden v newsletteru. Soutěžící má rovněž
možnost svůj souhlas se zpracování osobních údajů dle tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
Pořadatel zpracovává jen takové osobní údaje, které mu Soutěžící poskytne, tedy zejména
osobní údaje, které Soutěžící uvede v registraci nebo v rámci Soutěžní fotografie (jméno,
příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, další osobností atributy obsažené v Soutěžní
fotografii, případně osobnostní atributy obsažené ve fotografii dle čl. 8.5.; osobnostními atributy
se rozumí zejména podobizna, tj. fotografie jakožto zachycení podoby člověka), případně
osobní údaje, které Soutěžící či Výherce zadavateli poskytne prostřednictvím soukromé zprávy
nebo jiným způsobem poté, co budou Výherci kontaktování (zejména adresa, kontaktní
telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa).
Jako subjekt údajů má Soutěžící vůči Pořadateli níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z
právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním
údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných
osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány
protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo
vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li
se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy
a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České
republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Osobní údaje mohou být předávány subjektům, které se podílejí na zajišťování průběhu
a realizaci Soutěže. Na zpracování poskytnutých osobních údajů Soutěžících se vedle
Pořadatele a Organizátora mohou podílet doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb
a účetní, daňoví a právní poradci.
Více podrobných informací o tom, jak Pořadatel nakládá s osobními údaji, lze najít v Zásadách
ochrany osobních údajů dostupných na www.krmivosampionu.cz.
11. Závěrečná ustanovení
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Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně
dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená
v Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
Pořadatel je oprávněn kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit či
prodloužit, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli nebo Organizátorovi
Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude Soutěžícím oznámena na Stránce
s Pravidly. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na
okolnosti nezávislé na vůle Pořadatele, včetně technických či právních důvodů.
Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat
výměny nebo změny Výhry. Pořadatel neodpovídá za jakoukoli újmu, kterou Soutěžící utrpí v
souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.
Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat
prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
Soutěžící nese odpovědnost za jakýkoliv obsah, který vkládá v rámci Soutěžní fotografie
do Soutěže. Soutěžící rovněž odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně
způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat jakožto Soutěžní fotografii pouze takový
obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva
duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a zároveň takový obsah, který není
v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky.
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti
s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní
inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje
o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, kdy toto řízení může být zahájeno pouze
na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem.
Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný
na internetových stránkách České obchodní inspekce.

V Praze dne 30.9.2021
Pořadatel Dibaq a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1 K PRAVIDLŮM SOUTĚŽE „Krmivo šampionů“
Specifikace Týdenních výher:
1.

Kolo + košík pro psa
a. ROMET ANGEL 26 3, Dámské městské kolo - ocelový rám, 3 rychlosti, přehazovačka
Shimano Nexus 3 speed,bez odpružení, brzdy Alhonga HJ-811AD7, hmotnost 16 kg,
nebo jiné kolo pro dospělou osobu vybrané výhercem v hodnotě 5490 Kč s DPH.
Součástí výhry je Duvo+ Proutěný košík na kolo s polštářem 35x55x49cm.

2. Koloběžka Kostka + držák na psa
a. Koloběžka Kostka Tour Max G6, výška 980 mm, délka 1720 mm, hmotnost 9,1 kg,
nosnost rámu 150 kg, velikost předního kola 26“, velikost zadního kola 20“, světlost
nášlapu 50mm, délka nášlapu 440 mm, rozvor kol 1150 mm, šířka řídítek 680 mm
b. Paket DOG, Pružný adaptér pro psy, který zabraňuje vniknutí vodítka do předního
kola, je montován pod představec. Uchycení pomocí jednoho šroubu je velice rychlé,
a vy tak můžete být připraveni ihned vyrazit.
3. Elektro koloběžka + batoh pro mazlíčky
a. Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, Elektrická koloběžka s výkonem 250 W,
maximální rychlost 20 km/h, dojezd až 20 km, kapacita baterie 5,2 Ah, skládací
konstrukce, nosnost 100 kg, hmotnost 12 kg
b. ALLEY TMAVĚ-ŠEDÝ LUXUSNÍ BATOH PRO PSA, do 10 kg, rozměry 43 x 28 cm,
43 x 40 cm
4. Poukaz na nákup outdoorového vybavení:
a. Dva poukazy v hodnotě 4000 Kč do prodejen Decathlon a jeden poukaz na hodnotu
1000 Kč do prodejny Decathlon.
5. Chytré hodinky + voucher na canicrossový postroj
a. Garmin Venu Slate Black, Chytré hodinky - pánské s měřením tepu ze zápěstí,
Garmin Pay, monitoring spánku, telefonování odmítnutí a/nebo přijetí hovoru na
spárovaném telefonu, hodnota vodotěsnosti 50 m (5 ATM), kompatibilní s iOS a
Android, kapacita úložiště 4 GB, gorilla glass sklíčko, materiál řemínku: silikon,
materiál pouzdra: plast
b. Voucher v hodnotě 2000 Kč na nákup na e-shopu https://www.manmat.cz/
6. Outdoorová Kamera + voucher na canicrossový postroj
a. GoPro HERO8 BLACK, outdoorová kamera smart, akční, 4K/60fps, dotykový LCD
displej, Micro SDHC/SDXC, fotoaparát 12 Mpx, Wifi, Bluetooth, hlasové ovládání, LiIon baterie
b. Voucher v hodnotě 1000 Kč na nákup na eshopu https://www.manmat.cz/
7. Chytrá domácnost
a. Tesla Smart Pet Feeder, dávkovač krmiva 19,3 cm průměr, 31,1 cm výška, 4 000 ml
objem, stříbrná
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b. Tesla Smart Pet Fountain UV, fontána pro psy s objemem 2500ml, výška fontány:
17,5cm, průměr: 23cm, bílá barva, chytrá, na vodu
c.

Tesla Smart Camera 360, IP kamera vnitřní, detekce pohybu, detekce zvuku,
vestavěný mikrofon, vestavěný reproduktor, cloud platforma a Obousměrný zvuk, s
rozlišením 1920 × 1080 px, zorný úhel 355 °, rotace, noční vidění s max. dosvitem 10
m, slot pro MicroSD kartu kompatibilní s Google Assistant a Amazon Alexa, připojení
přes WiFi, aplikace pro Android a iOS v češtině, napájení: ze sítě

8. Krmivo na rok zdarma
a. Granulované krmivo značky Fitmin na rok zdarma pro psa, kočku, nebo koně. Výhra
pro psa bude vybrána vzhledem k vhodnosti vůči věku, stáří a velikosti psa, ovšem
výhra nepřesáhne objem 180 kg odběru krmiva. Výhra pro kočku bude vybrána
vzhledem k vhodnosti vůči věku, stáří a velikosti kočky ovšem výhra nepřesáhne
objem 32 kg odběru krmiva. Výhra pro koně bude vybrána vzhledem k vhodnosti vůči
věku, stáří a velikosti koně, ovšem výhra nepřesáhne objem 540 kg odběru krmiva.
Specifikace Hlavní výhry:
Osobní automobil – Dacia Duster
Automobil bude polepen reklamou Pořadatele – Fitmin
Model: Duster
Verze: Prestige Blue dCi 115 4x2
Barva: bílá Glacier
Interiér: Čalounění Prestige/Interiér Comfort /
Technické údaje:
Obsah : 1 461 (cm3)
Palivo : Nafta
Výkon motoru : 85 (115) (kW (k))
Euro norma : Euro 6
Emise CO2 : 127 (g/km)
Kombinovaná spotřeba : 4.9 (l/100km)
Výbava:
• Dojezdová rezerva
• Kamerový systém Multiview (přední, zadní, 2 boční kamery)
• Rozšířené mapové pokrytí
• Hands-free karta pro bezklíčový přístup a startování (Hands-free karta Dacia + 2 USB vstupy
vzadu)
o 2 USB vstupy pro zadní cestující
o Hands-free karta Dacia pro bezklíčový přístup a startování
Auto bude s výbavou pro mazlíčka dle výběru Výherce buď pro psa nebo kočku:
Výbava pro psa:
Rampa do auta - Skládací, praktická rampa pro psy k bezproblémovému nastupování Vašeho
čtyřnohého miláčka do auta, šetří kostru a klouby, flexibilní a univerzální použití, stabilní a
robustní, materiál: dřevo D 160 x Š 40 x V 6 cm
Přepravní box dle výběru a velikosti psa do 3000 Kč s DPH.
Ochranný potah Reedog do auta pro psy na zip + boky L - 190 x 140 cm
GreenDog Bezpečnostní autopás postroj do auta výběr dle reálné velikosti psa.
Lékárnička pro domácí mazlíčky Fitmin - • Gáza 7,5 cm x 7,5 cm, Dezinfekční polštářek (2 ks),
Náplast 2,5 cm x 5 m, Nůžky nerezové 15 cm, Obinadlo škrtící - 70 cm, Pružný obvaz 10 cm x 4 m,
Rukavice latexové, Savá utěrka 30 cm x 30 cm, Vzorek výživového doplňku pro psy - Zažívání a
detoxikace
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Ruční vysavač chlupů - Concept VP 4380, ruční, hmotnost 1 kg, barva černá, HEPA filtr třídy 13,
objem sáčku 45 l
Cestovní miska, BecoBowl Travel blue L, EKO s průměrem 22cm
Hračky pro psy: bavlněný uzel se smyčkou, latexové prasátko, vrhač míčků s tenisákem, splétaný
míček, bavlněný kroužek
Sáčky na exkrementy
Výbava pro kočku:
Přepravka Navigátor 3 – 62 x 39 x 38 cm, zelená, Nosnost: 7 - 10 kg
Lékárnička pro domácí mazlíčky Fitmin - • Gáza 7,5 cm x 7,5 cm, Dezinfekční polštářek (2 ks),
Náplast 2,5 cm x 5 m, Nůžky nerezové 15 cm, Obinadlo škrtící - 70 cm, Pružný obvaz 10 cm x 4 m,
Rukavice latexové, Savá utěrka 30 cm x 30 cm, Vzorek výživového doplňku pro psy - Zažívání a
detoxikace
Ruční vysavač chlupů - Concept VP 4380, ruční, hmotnost 1 kg, barva černá, HEPA filtr třídy 13,
objem sáčku 45 l
Cestovní miska, BecoBowl Travel blue L, EKO s průměrem 22cm
Hračky pro kočky: Kulička s peřím, mávátko s myškou, jutová myška, kulička z provázků
Sáčky na exkrementy
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