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ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE VELKOOBCHODU PANTER COLOR A.S. 

„SOUTĚŽ S COLORLAKEM - FANDĚTE NAŠIM BARVÁM 
 NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu „SOUTĚŽ 

S COLORLAKEM  - FANDĚTE NAŠIM BARVÁM NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI“ (dále 

jen „soutěž“ nebo "akce"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené 

soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze 

formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

1. Organizátor soutěže 

1.1. Organizátorem soutěže je společnost PANTER COLOR a.s., IČ: 262 01 143, se sídlem Pištěkova 

22/1171, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, oddíl v oddíle 

B, vložka 6750 (dále jen „PANTER COLOR“ nebo „organizátor“) 

2. Termín a místo konání soutěže 

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 8. 4. 2019 (00:00:01) do 30. 4. 2019 (23:59:59) včetně (dále jen „doba 

konání soutěže“) na území České republiky (dále jen "místo konání soutěže"). 

3. Podmínky účasti soutěže 

3.1. Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování 

na území České republiky, která splní pravidla této soutěže (dále jen „soutěžící“).  

3.2.  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže a osoby jim blízké dle § 22 

občanského zákoníku a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně 

jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je 

vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.  

3.3.  Ze soutěže budou vyřazeny všechny registrace účastníků soutěže, u nichž PANTER COLOR eviduje 

faktury po splatnosti déle než 5 pracovních dnů. 

4. Mechanika tipovací soutěže 

4.1. Účast v soutěži je podmíněna nákupem libovolných výrobků značky COLORLAK v minimální 

hodnotě 15.000 Kč bez DPH a více  v jakékoli provozovně PANTER COLOR  na území České 

republiky (dále jen "soutěžní nákup“) a registrací na webových stránkách www.panter-color.cz společně s 

odpovědí na tipovací otázku, a to v době konání soutěže. 

4.2. Pro řádnou registraci musí soutěžící vyplnit následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-

mail, IČO, zaškrtnout odpovídající políčka a vše odeslat přes dané webové stránky. Soutěžící se může 

registrovat od 8. 4. 2019 (00:00:01)  přes dané webové stránky.    Podmínkou registrace je kumulovaný 

nákup v minimální hodnotě 15.000Kč (bez DPH) výrobků značky COLORLAK. Seznam soutěžních 

výrobků značky COLORLAK je uveden na www.colorlak.cz   

Každý tip na soutěžní otázku je do výše násobku 15.000Kč. V případě, že bude použito více tipů než je 

hodnota násobku 15.000Kč, za platné budou považovány pouze první registrované tipy do tohoto počtu. 

http://www.colorlak.cz/
http://www.colorlak.cz/
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Soutěžící může registrovat svůj tip přes dané webové stránky v období od 11. 4. 2019 (00:00:01) do 30. 4. 

2019 (23:59:59) 

4.3. Účastník soutěže, který splní podmínky prostřednictvím registračního formuláře v požadovaném 

formátu, vždy obdrží zpětnou zprávu na uvedený e-mail v rámci registrace do soutěže. 

4.4. Soutěže je možné se účastnit opakovaně, vždy s dalším soutěžním nákupem a registrací do soutěže, nebo 

dle počtu násobku 15.000 Kč hodnoty faktury (příklad: faktura je v hodnotě 30 tis. Kč, lze tedy registrovat 

pod identickým číslem 2 tipy).  

4.5. Organizátor má právo v rámci vyhodnocení soutěže si vyžádat kopii faktury, na základě které uplatnil 

účastník registraci do soutěže. 

4.6. Do soutěže nebudou zejména zařazeny registrační formuláře vyplněné mimo dobu konání soutěže či 

registrační formuláře neobsahující veškeré údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky 

soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení registračních formulářů.  

4.7. Za soutěžícího se považuje osoba, jež je uvedena ve vyplněném registračním formuláři. Organizátor je 

oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry. 

5. Výhry v tipovací soutěži a vyhodnocení soutěže 

5.1. Celkem jsou do soutěže zařazeny 3 hlavní odměny, 3 vedlejší odměny a dalších 40 doprovodných 

odměn a to: 

 Hlavní odměny: 
1. 2 lístky na zápas ČR vs Švédsko konaného dne 10. 5. 2019 ve 20:15, včetně 2ks 

oficiálních dresů národního hokejového mužstva ČR v celkové nominální hodnotě 

10.000 Kč 

2. 2 lístky na zápas ČR vs Švédsko konaného dne 10. 5. 2019 ve 20:15, včetně 2ks 

oficiálních dresů národního hokejového mužstva ČR v celkové nominální hodnotě 

10.000 Kč 

3. 2 lístky na zápas ČR vs Rusko konaného dne 13. 5. 2019 v 16:15, včetně 2ks oficiálních 

dresů národního hokejového mužstva ČR v celkové nominální hodnotě 10.000 Kč 

 

Vedlejší odměny: 

4. 2 lístky na zápas Rusko vs Norsko konaného dne 10. 5. 2019 v 16:15, 2 ks oficiálních 

dresů národního hokejového mužstva ČR v celkové nominální hodnotě 7.000 Kč 

5. 2 lístky na zápas Rusko vs Norsko konaného dne 10. 5. 2019 v 16:15, 2 ks oficiálních 

dresů národního hokejového mužstva ČR v celkové nominální hodnotě 7.000 Kč  

6. 2 lístky na zápas Norsko vs Švédsko konaného dne 13. 5. 2019 v 20:15, 2 ks oficiálních 

dresů národního hokejového mužstva ČR v celkové nominální hodnotě 7.000 Kč 

 

Doprovodné odměny: 

7. 10 ks oficiálních dresů národního hokejového mužstva ČR  

8. 10 ks oficiálních mikin národního hokejového mužstva ČR 

9. 10 ks oficiálních šál národního hokejového mužstva ČR 

10. 10 ks oficiálních kšiltovek národního hokejového mužstva ČR 

 

5.2. První odměnu získá účastník soutěže, jehož odpověď na tipovací otázku bude nejblíže správné hodnotě.  
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5.3. Další odměny v pořadí získají účastníci, jejichž odpovědi na tipovací otázku budou vyhodnoceny jako 

další nejpřesnější v pořadí. 

5.4. V případě více správných nebo shodných odpovědí na tipovací otázku na daném pořadí, rozhodne o 

výherci dřívější registrace do soutěže. 

5.5. Tipovací otázka zní: "Kolik kg výrobku Lusonol S1023 v odstínech C0023 Teak, C0060 Pinie a C0080 

Mahagon celkem ve všech velikostních baleních prodá PANTER COLOR a. s. za měsíc duben 2019?"  

Nápověda k tipovací otázce: „V měsíci duben od 1. 4. 2018 (00:00:01) do 30. 4. 2018 (23:59:59) prodal 

PANTER COLOR a.s. celkem 7.965,52kg  výrobku Lusonol S1023 ve všech baleních v odstínech C0023 

Teak, C0060 Pinie a C0080 Mahagon.“ 

Odpověď na tipovací otázku bude zjištěna organizátorem do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Tato 

odpověď bude považována za jedinou správnou a platnou. K vyhodnocení a oznámení výherců dojde do 5 dnů 

od ukončení soutěže, nejpozději však do 8. 5. 2019. 

5.6. Účastníci, kteří získají dle těchto pravidel nárok na výhru nebo výhry, budou informováni prostřednictvím 

příslušného obchodního zástupce o termínu a místu velkoobchodního střediska PANTER COLOR, kde bude 

výhra předána. 

5.7. Výhry budou předány nejpozději do 9. 5. 2019, nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora. 

5.8. V případě, že do soutěže nebude zařazena žádná platná registrace, propadají výhry ve prospěch 

organizátora soutěže. 

5.9. Za celou dobu konání soutěže může soutěžící vyhrát pouze jednu výhru. Na další výhru nevzniká 

soutěžícímu, který již v této soutěži jednou vyhrál, nárok. 

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Odesláním registračního formuláře souhlasí soutěžící se zařazením všech odeslaných osobních údajů účastníka 

(dále jen „údaje“) do databáze společnosti PANTER COLOR a.s., IČ: 262 01 143 jakožto správce, a s jejich 

případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, 

informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 

prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník bere na 

vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj 

souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo 

na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Žádost o likvidaci údajů před 

ukončením doby trvání věrnostního programu má za následek vyřazení účastníka z věrnostního programu. 

V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad 

pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. 

Účastníci výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jejich jméno, příjmení a obec v médiích 

(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jimi 

poskytovanými službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceny a rozšiřovány výše uvedeným způsobem 

i zvukové a obrazové (zvukově-obrazové) záznamy účastníků (zejména výherců), a to po dobu pěti let od 

ukončení věrnostního programu. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a 

užíváním odměn a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci. 
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7.  Společná ustanovení 

7.1. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její 

pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou 

odpovídající náhradou. 

7.2. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám 

v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na 

internetových stránkách www.panter-color.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle 

předchozí věty. 

7.3. Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by zákazníkům mohly vzniknout v souvislosti 

s účastí na soutěži, či v souvislosti s užíváním výher. Nerozdělené výhry propadají ve prospěch organizátora 

k dalším propagačním či charitativním účelům. 

7.4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení 

a bez sdělení důvodů. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají 

nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor není 

odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor má 

právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, snažil 

se získat výhru podvodným způsobem, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli 

způsobem poškozoval dobré jméno Organizátora anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez 

náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. 

7.5. Organizátor neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky použití výher se řídí podmínkami 

jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. 

7.6. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.panter-color.cz a zároveň jsou uložena 

v písemné podobě v sídle organizátora soutěže.  

 

V Praze dne 8.4.2019 

 

http://www.panter-color.cz/
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