
Pravidla slosování o půlku prasete 

V případě jednotlivého nákupu v našich prodejnách v hodnotě alespoň 700,- Kč se můžete zúčastnit 

slosování a vyhrát půlku prasete. Tato soutěž probíhá samostatně na každé vybrané prodejně 

společnosti Slezské uzeniny, s.r.o. Tato pravidla upravují bližší podmínky této soutěže. 

I. Název soutěže 

Slosování o půlku prasete 

II. Termín soutěže 

Soutěž probíhá od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 s možností prodloužení. 

III. Organizátor soutěže 

Organizátorem soutěže je společnost Slezské uzeniny, s.r.o., IČ: 07329709, sídlem Na Olšinách 361/1, 

737 01 Český Těšín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, 

vložka 75406. 

IV. Podmínky účasti 

V případě, že v některé naší prodejně jednotlivě nakoupíte za alespoň 700,- Kč, máte právo se zúčastnit 

slosování o výhru – půlku prasete. Podmínkou účasti je vedle výše specifikovaného nákupu rovněž 

sdělení nám vašeho jména a příjmení a telefonního čísla za účelem zařazení do slosování a následného 

kontaktování v případě výhry. 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která provedla nákup. Z účasti v soutěži jsou 

vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, 

cena se této osobě nepředá. Ze soutěže budou vyloučeni rovněž účastníci, kteří nesplní požadované 

podmínky soutěže. 

V případě splnění výše uvedených podmínek vám bude společně s účtenkou vydán slosovatelný kupon, 

přičemž na druhou část tohoto kuponu bude napsáno vaše jméno a příjmení. Tato druhá část bude 

ponechána u organizátora a zařazena do slosování. 

Soutěž probíhá za každou prodejnu samostatně. Účastník se může zúčastnit slosování ve více 

prodejnách organizátora, jakož i může mít více slosovatelných kuponů v rámci jedné prodejny 

organizátora. 

V. Výhra a její převzetí 

Losování bude probíhat vždy na každé prodejně zvlášť, a to první otevírací den prodejny následující po 

konci kalendářního měsíce. Losováno bude pouze z kuponů, které souvisejí s nákupy provedenými 

v předchozím kalendářním měsíci. Po provedení losování budou kupony, které nebyly výherní zničeny. 

Losování provede zákazník, který v uvedený den provede nákup v příslušné prodejně jako první. 

Odmítne-li provede losování zákazník následující. 

Vedení prodejny bude následně kontaktovat výherce a domluví se s ním na konkrétním termínu převzetí 

výhry. Výhru je možné převzít na prodejně, na niž proběhlo konkrétní losování, a to nejpozději do konce 

kalendářního měsíce, v němž proběhlo losování. Výherce, který si výhru v tomto termínu nevyzvedne, 

ztrácí na výhru nárok. 

Výherce je povinen se při převzetí výhry prokázat kuponem a účtenkou o nákupu, k níž se tento kupon 

váže. 



K vyzvednutí výhry je výherce povinen si donést to, v čem si výhru odnese. Organizátor nebude výherci 

poskytovat přepravku ani jiné obdobné obaly k odnesení výhry. 

VI. Vyloučení ze soutěže 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k agenturám 

pověřeným zajištěním této soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, 

manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem 

nevyhoví těmto pravidlům. Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže 

jakéhokoliv účastníka dle vlastního uvážení. 

VII. Osobní údaje 

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži jsou upraveny samostatným 

dokumentem, který je dostupný u obsluhy prodejny. 

VIII. Pravidla soutěže, rozhodné právo  

Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. Slosování o půlku 

prasete není tombolou ve smyslu § 62 zákona o hazardních hrách. 

Účasti ve slosování každý účastník schvaluje tato pravidla. Účastník může kdykoli vyjádřit svůj 

nesouhlas s účastí ve slosování, přičemž v takovém případě nebude zařazen do slosování. 


