ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE
„Mimoňuj s Jupíkem“
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané
„Mimoňuj s Jupíkem“ (dále jen „Soutěž").
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem Soutěže je společnost Kofola a.s., se sídlem: Za Drahou 165/1, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ: 277 67 680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „Pořadatel“). Soutěž je
pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatele.
2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v prostředí sítě
internet v termínu od 19. 6. 2017 do 10. 9. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a
„místo konání soutěže“).
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 13-ti let (dále také „účastník“
nebo „soutěžící“) s doručovací adresou v České republice, nebo Slovenské republice, které
splní dále uvedené podmínky. Účastníci soutěže mladší 18-ti let se mohou této Soutěže
účastnit výlučně prostřednictvím svých zákonných zástupců.
4. PRINCIP SOUTĚŽE
Soutěž je rozdělena do 12-ti soutěžních kol po jednotlivých kalendářních týdnech
následovně:
1. kolo
19. 6. 2017 od 00:00 do 25. 6. 2017 23:59
2. kolo
26. 6. 2017 od 00:00 do 2. 7. 2017 23:59
3. kolo
3. 7. 2017 od 00:00 do 9. 7. 2017 23:59
4. kolo
10. 7. 2017 od 00:00 do 16. 7. 2017 23:59
5. kolo
17. 7. 2017 od 00:00 do 23. 7. 2017 23:59
6. kolo
24. 7. 2017 od 00:00 do 30. 7. 2017 23:59
7. kolo
31. 7. 2017 od 00:00 do 6. 8. 2017 23:59
8. kolo
7. 8. 2017 od 00:00 do 13. 8. 2017 23:59
9. kolo
14. 8. 2017 od 00:00 do 20. 8. 2017 23:59
10. kolo
21. 8. 2017 od 00:00 do 27. 8. 2017 23:59
11. kolo
28. 8. 2017 od 00:00 do 3. 9. 2017 23:59
12. kolo
4. 9. 2017 od 00:00 do 10. 9. 2017 23:59
Pro účast v Soutěži musí účastník v době konání příslušného soutěžního kola:
(i)
natočit video, jak účastník samostatně anebo s jinými „mimoňuje“, tzn. tančí, dělá
vtipné pohyby či jiné bláznivé věci na „Jupí song“, který lze bezplatně stáhnout na
webové stránce Pořadatele www.jupik.com, popřípadě na jakoukoliv jinou hudbu dle
volby účastníka (dále jen „soutěžní video“),
(ii)

pořízené soutěžní video:
a) nahrát na webovou stránku Pořadatele www.jupik.com prostřednictvím aplikace
(upload button) zde umístěné a vyplnit připojený formulář v rozsahu jméno,
příjmení, název soutěžního videa, emailová adresa a v případě účastníka mladšího
18-ti let jméno a příjmení zákonného zástupce. Zveřejnění nahraného videa
podléhá schválení Pořadatelem za podmínek uvedených níže.
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Nahráním, resp. zveřejněním soutěžního videa jedním ze způsobů uvedených výše
účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a uděluje s nimi souhlas.
Schvalování zveřejnění soutěžních videí nahraných způsobem dle bodu (ii) písm.
a) výše:
Nahrané soutěžní video způsobem uvedeným v bodu (ii) písm. a) výše bude po jeho nahrání
na webovou stránku Pořadatele umístěno do administračního rozhraní do doby jeho schválení
či odmítnutí schválení Pořadatelem. Pořadatel rozhodne o schválení/neschválení soutěžního
videa do 48 hodin od nahrání soutěžního videa.
Pořadatel zašle účastníku prostřednictvím elektronické zprávy na emailovou adresu, kterou
účastník vyplnil ve formuláři dle bodu (ii) písm. a) výše,:
- potvrzení o nahrání soutěžního videa a jeho umístění do administračního rozhraní
- informaci o schválení/neschválení soutěžního videa.
Každý soutěžící se může každého soutěžního kola účastnit i vícekrát pokaždé však s novým
soutěžním videem. Jedno soutěžní video může být účastníkem použito pro účely Soutěže
pouze jedenkrát. Totožná soutěžní videa budou ze Soutěže vyloučena.
Maximální počet výher je 3 za dobu trvání soutěže, a to na jednu korespondenční adresu.
Pro účast v Soutěži, resp. příslušném soutěžním kole není podmínkou stát se fanouškem
Profilu Pořadatele. Účast v Soutěži prostřednictvím facebookového profilu osoby odlišné od
účastníka je zakázána.
Ode dne nahrání soutěžního videa [bod (ii) písm. b) výše], resp. ode dne zveřejnění
soutěžního videa na webové stránce Pořadatele www.jupik.com [bod (ii) písm. a) výše] může
účastník navrhovat svým přátelům, aby hlasovali pro jeho soutěžní video. Aktuální počet
získaných hlasů bude uveden u každého soutěžního videa.
Každý uživatel může hlasovat pro jedno video 1x denně, a to na webové stránce Pořadatele.
Udělení hlasu soutěžnímu video na webové stránce Pořadatele není nutná žádná registrace.
Uživatel může hlasovat pro libovolný počet soutěžních videí v rámci daného soutěžního
týdne.
5. VÝHRY V SOUTĚŽI, VÝBĚR VÝHERCŮ
Celkem Pořadatel vkládá do Soutěže do každého soutěžního kola 10 výher, tj. celkem 120
výher.
Výhry pro jednotlivá soutěžní kola:
1. místo
Nafukovací člun Mimoni + polštářek Mimoni + Maňásek Mimoni
+ 3x krabička Jupík Mimoni
2. - 5. místo:

Polštářek Mimoni + Maňásek Mimoni + 3x krabička Jupík Mimoni

6. - 10. místo:

Polštářek Mimoni + 3x krabička Jupík Mimoni

Vyobrazení výher na webové stránce Pořadatele www.jupik.com je pouze ilustrační.
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Výherci pro každé soutěžní kolo budou z účastníků, kteří splnili všechny podmínky účasti
v Soutěži a jejichž soutěžní videa byla zveřejněna v době trvání příslušného soutěžního kola,
vybráni následujícím způsobem:
1. až 7. místo:

8. – 10. místo:

bude určeno dle počtu získaných hlasů účastníků. První cenu vyhraje
ten, který obdrží nejvyšší počet hlasů, další výhry v pořadí pak získají
postupně účastníci, kteří obdrželi v pořadí další nejvyšší počet hlasů.
V případě, že více účastníků obdrží totožný počet hlasů, o pořadí
rozhodne dřívější získání předmětného počtu hlasů.
výherce bude určen zvláštní tříčlennou porotou jmenovanou
Pořadatelem, která jej vybere na základě posouzení originality
(kreativity) soutěžního videa.

Do vyhodnocení Soutěže nebudou zařazeni účastníci, jejichž soutěžní video bude zveřejněno
po uplynutí doby konání Soutěže. Dále do vyhodnocení Soutěže nebudou zařazeni účastníci,
kteří nahráli soutěžní video na webovou stránku Pořadatele www.jupik.com [bod (ii) písm. a)
výše] v době kratší než 48 hodin před uplynutím doby konání Soutěže.
Vyhodnocení každého soutěžního kola proběhne nejpozději do úterý následujícího
kalendářního týdne po skončení soutěžního kola. Jména výherců a případný sestřih jejich
soutěžních videí budou po vyhodnocení zveřejněna na webové stránce Pořadatele
www.jupik.com a taktéž na Facebookovém profilu Pořadatele @JupikCZ/SK (dále jen „Profil
Pořadatele“).
Pořadatel zkontaktuje jednotlivé výherce do 3 pracovních dnů od vyhodnocení příslušného
soutěžního kola, a to na emailové adrese, kterou jednotliví výherci Pořadateli poskytli, a
vyzve je k potvrzení jejich doručovací adresy pro účely doručení výhry v Soutěži a budou
vyzváni ke sdělení jména a příjmení, doručovací adresy a v případě výherce mladšího 18-ti
let taktéž jména a příjmení zákonného zástupce.
V případě, že nebude možné výherce kontaktovat, stejně jako i v případě, že výherce
neodpoví na výzvu Pořadatele o potvrzení jeho doručovací adresy/sdělení doručovací adresy
do 20 dní ode dne odeslání zprávy Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru. Výhra, na
kterou ztratil výherce nárok, nebude zařazena zpět do Soutěže.
Výhra v Soutěži bude výherci zaslána poštou, a to do 31 dnů ode dne doručení zprávy o
potvrzení jejich doručovací adresy/sdělení doručovací adresy. Pořadatel není odpovědný za
zpoždění, poškození, ztrátu nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou.
Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě nepřítomnosti výherce na
doručovací adrese sdělený výhercem. Pokud výherce nebude zastižen, bude informován o
uložení výhry na příslušné poště standardním způsobem. Pokud si výhru na poště
nevyzvedne v termínu stanoveném v oznámení o uložení zásilky, výherce ztrácí nárok na
výhru a taková výhra nebude zařazena zpět do Soutěže.
6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRY
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti
s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry
výherci. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně
dohodnuto jinak.
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Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní
cestou.
Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou
odpovídající náhradou.
7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich
rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo
registrovaný partner, sourozenec. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří
jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje a osoby, které
neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě
jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby,
které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém Soutěže, a
to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil
snahy o zneužití nebo narušení technického systému Soutěže. Stejně tak se výhra nepředá
v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného
nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.
Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních videí. Pořadatel je oprávněn bez
dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze Soutěže účastníka, jehož soutěžní video, je dle
rozhodnutí Pořadatele z jakéhokoli důvodu nevhodné, zejména z důvodu neetičnosti či
protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen dále zdůvodňovat. Rozhodnutí
Pořadatele je konečné.
7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA
Nahráním soutěžního videa, resp. zveřejněním soutěžního videa na profilu účastníka na
sociální síti Facebook nebo Instagram vyjadřuje účastník souhlas s pravidly Soutěže a
zavazuje se je plně dodržovat a dále vyjadřuje souhlas se zařazením všech jím poskytnutých
osobních údajů, tj. zejména jména, příjmení, emailové adresy, doručovací adresy a podoby
účastníka na profilové fotce na síti Facebook či Instagram, jakož i podoby zachycené na
soutěžním videu, v rámci této Soutěže (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele a s jejich
následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele za účelem organizace
Soutěže a zaslání výhry a dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu
neurčitou, resp. do písemného odvolání souhlasu účastníkem na adrese sídla Správce, s tím,
že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník Soutěže mladší 18-ti let
současně prohlašuje, že získal souhlas svého zákonného zástupce se zpracováním jeho
osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení zákonného zástupce pro účely organizace této
Soutěže. 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 a písemně
kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na
opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
V případě pochybností o dodržování práv Správcem se může účastník obrátit přímo na Úřad
pro ochranu osobních údajů. Odvolání tohoto souhlasu je účinné dnem jeho doručení
Pořadateli a v případě odvolání souhlasu pro účely organizace Soutěže a zaslání výhry má za
následek vyloučení účastníka ze Soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, nebyla-li zatím
účastníkovi doručena. Účastník Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je
oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
bezplatně podobiznu, jméno a příjmení účastníka v médiích (včetně internetu), propagačních
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a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb,
a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.
Účastník výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití
jeho soutěžního videa, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele
pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen „licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím,
že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě.
Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím,
že Pořadatel je oprávněn soutěžní video upravovat či jinak do nich zasahovat, používat
k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení soutěžního
videa.
Soutěžící účastí v Soutěži prohlašuje a zaručuje se, že je jediným autorem jím zaslaného
soutěžního videa, a že jím zaslané soutěžní video, jakož i všechna díla do něj zařazená
neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob (zejména autorská práva autorů
děl hudebních). Jsou-li na soutěžním videu zachyceny i jiné osoby odlišné od účastníka,
účastník výslovně prohlašuje a zaručuje se, že získal všechny potřebné souhlasy osob
zobrazených na jím zaslaném soutěžním videu se zachycením jejich podoby a rozšiřováním
jejich podoby pro účely této Soutěže v rozsahu požadovaném Pořadatelem pro užití
podobizny účastníka dle prvého odstavce tohoto článku těchto pravidel. Účastník bere na
vědomí, že jednou zveřejněné soutěžní video se může na internetu šířit mimo vůli Pořadatele
a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Účastník odpovídá Pořadateli za újmu vzniklou
v důsledku nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky.
8. DALŠÍ USTANOVENÍ
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či
změnit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webové stránce
Pořadatele www.jupik.com.
Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle
vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže
žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než
uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při
přenosu dat elektronickými prostředky.
Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných
otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže.
Tato Soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti
Facebook, ani aplikaci Instagram. Informace poskytnuté v rámci Soutěže neposkytuje
soutěžící Facebooku ani Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně
Soutěže musejí být směřovány Pořadateli.
Pořadatel na Profilu Pořadatele může používat tzv.
cookies, a to výlučně za účelem
usnadnění jeho technického chodu. Správu či zákaz cookies lze provádět nástroji všech
běžných Internetových prohlížečů.
Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.
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V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních
materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel
Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže.
Úplná pravidla Soutěže jsou dostupná na webové stránce Pořadatele www.jupik.com.
Ostrava, 16. 09. 2017
Kofola a.s.
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