Úplná pravidla soutěže „NAJDI ZLATÝ
POKLAD V ROKOFINALU“
Tento dokument je jediným materiálem, který závazně upravuje pravidla soutěže „Najdi
zlatý poklad v Rokofinalu“ (dále jen „soutěž“) na všech komunikačních a propagačních
materiálech určených spotřebitelům. Dokument může být pozměněn pouze formou
písemných dodatků k tomuto materiálu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné
pouze za písemného souhlasu společnosti ROKOSPOL a.s. Soutěž může být bez uvedení
důvodu a náhrady zrušena dle rozhodnutí společnosti ROKOSPOL a.s.

Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost ROKOSPOL a.s., se sídlem Krakovská 1346/15, 110 00 Praha Nové Město, IČ: 25521446, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 16880 (dále jen pořadatel).
Trvání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021 (dále jen „doba konání soutěže“).
Účastníci soutěže
Zapojit do soutěže se může fyzická i právnická osoba, která má doručovací adresu na území České
republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Rokospol a.s. a osoby jim blízké
dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii (manžel, manželka, děti - dále jen jako
„osoba blízká“). V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni mít souhlas
zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
Účast v soutěži
Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že si zakoupí alespoň jedno balení výrobku Rokofinal Plus 15 kg
s etiketou propagující soutěž (dále jen „soutěžní balení“) v době konání soutěže, tedy od 1. 9. 2020
do 28. 2. 2021. V případě, že soutěžící objeví v soutěžním balení žlutou plastovou minci o velikosti 9,7
cm s unikátním pětimístným číslem, stává se výhercem vedlejší ceny (dále jen „výherce“). Podmínkou
toho, aby cenu získal, je:
a) nafotit minci s pětimístným číslem - kódem (kód musí být z fotky jednoznačně
identifikovatelný a čitelný) – (dále jen „foto A“),
b) nafotit daňový doklad (účtenku, fakturu) – (dále jen „foto B“),
c) zaslat pořadateli soutěže foto A a foto B společně s kontaktními údaji (jméno, příjmení,
telefon nebo e-mail) (dále jen „registrační údaje“) některým z těchto způsobů:

•
•
•

e-mailem na soutez@rokospol.cz,
pomocí aplikace Viber nebo WhatsApp na tel. číslo: 739 526 927,
pomoci Messengeru na @ROKOSPOLas.

Registrační údaje musí být zaslány v termínu od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021, to znamená, že tyto údaje
obdržíme nejpozději 28. 2. 2021 v 23:59:59. Na později zaslané registrace nebude brán zřetel a
budou ze soutěže vyloučeny. Pokud registrační údaje budou nekompletní, soutěžící nebude
výhercem a nebude zařazen do losování o hlavní a vedlejší ceny.
Pořadatel soutěžícího po obdržení registračních údajů zaregistruje a zařadí do slosování, které určí,
jakou vedlejší cenu si výherce odnese (dále k cenám níže). Za výherce se považuje osoba, která je
vlastníkem nebo právoplatným uživatelem e-mailové adresy, profilu na Facebooku nebo telefonního
čísla, z kterého byla zaslána soutěžní informace pomocí služby Viber, WhatsApp nebo pomocí služby
Messenger.
Zasláním registračních údajů do soutěže vyjadřuje výherce souhlas s těmito všeobecnými
podmínkami a se zveřejněním zaslané fotografie na stránkách společnosti Rokospol a.s.
(www.rokospol.cz, www.natri.to, www.rokofloor.cz, www.objev-zlato.cz) a na Facebooku a
s využitím fotografií k marketingovým účelům. Zasláním registračních údajů vyjadřuje také souhlas
s fotografováním při předávání cen a s využitím těchto fotografií k marketingovým účelům. Výherce
soutěže současně souhlasí se zpracováním osobních údajů.
Jeden výherce se může soutěže účastnit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem.
Výherce je povinen si uschovat originální daňový doklad (soutěžní účtenku) pro prokázání nároku na
výhru. Pokud výherce nedoloží doklady splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez
náhrady vyřazen. Daňový doklad potvrzující zakoupení soutěžních výrobků, ale neobsahující datum
nákupu, se nepovažuje za doklad splňující podmínky těchto pravidel.
V případě, že se jeden výherce zúčastní soutěže vícekrát (pošle více fotek s mincí), je povinen
uschovat si všechny originální soutěžní účtenky od soutěžních nákupů, které zařadil do soutěže. V
případě pochybností má organizátor právo požadovat předložení soutěžních účtenek od všech
soutěžních nákupů, s nimiž se výherce zapojil do soutěže. Pokud se výherce neprokáže ve stanovené
lhůtě odpovídajícím počtem dokladů, které splňují tato pravidla, bude ze soutěže bez náhrady
vyřazen.
Výhry a přiřazení cen výhercům
Každý výherce získává jednu z 95 vedlejších cen, které jsou zařazeny do soutěže. Jakou cenu získá, to
určí losování. Na začátku každého měsíce (říjen 2020 až březen 2021) vezmeme výherce, kteří nám
zaslali registrační údaje v předchozím měsíci a k těmto jménům losováním přiřadíme vedlejší ceny.
Tím je zaručeno, že každý výherce získá cenu. Každý výherce může získat jen jednu vedlejší cenu a po
přiřazení ceny je z dalšího losování vedlejších cen vyřazen. Zpět do losovacího osudí se vylosovaný
výherce vrátí až při losování hlavních cen.

Vedlejší ceny:

Míchač barev a malty 1400 W Asist
AKU vrtačka 14,4 V - Asist
Elektrická přímočará pila 650 W Asist
Samsung Galaxy TabA 10.1 LTE(T515)
Nokia 2.2
Huawei Y5 2019

dárkové poukázky ALZA 1 000 Kč
dárkové poukázky ALZA 500 Kč
dárkové poukázky ROKO 500 Kč
dárkové poukázky ROKO 1 000 Kč
pracovní oblečení - sada monterky + tričko + klobouk
pivo Pilsner Urquell 0,5 ml - 6 ks

počet
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
8 ks
8 ks
5 ks
10 ks
20 ks
20 ks
15 ks
5 ks

cena
1 975 Kč
1 668 Kč
830 Kč
6 999 Kč
2 000 Kč
2 800 Kč
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
500 Kč
230 Kč

Hlavní ceny:
Po ukončení soutěže navíc ze soutěžících, kteří nám zaslali registrační údaje, vylosujeme 8 výherců
hlavních cen. Každá mince tak může vyhrát 2x!

1. cena - ZLATÁ CIHLA 10 g s certifikátem
2. cena - ZLATÁ CIHLA 10 g s certifikátem
3. cena - ZLATÁ CIHLA 10 g s certifikátem
4. cena – LCD televize
5. cena - mobilní telefon
6. cena - gril Weber
7. cena - let balónem
8. cena - Jízda v Lamborghini

počet
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

cena
15 850 Kč
15 850 Kč
15 850 Kč
8 000 Kč
7 000 Kč
4 000 Kč
2 500 Kč
2 399 Kč

Hlavní slosování cen proběhne začátkem března v termínu od 1. 3 do 5. 3. 2021 ve společnosti
Rokospol a.s., Kaňovice 101, 763 41 Biskupice u Luhačovic.
Oznámení a předání výher
Jména vylosovaných účastníků budou oznámena na webu www.rokospol.cz, www.objev-zlato.cz a
na Facebooku - @ROKOSPOLas (s čímž účastník vyslovuje souhlas účastí v soutěži) nejpozději do 10.
3. 2021 a zároveň budou vylosovaní účastníci pořadatelem informováni a to e-mailem nebo
telefonicky.
Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry a po doložení platné soutěžní
účtenky. K předání hlavních cen dojde v sídle společnosti Rokospol a.s., Kaňovice 101, 763 41
Biskupice u Luhačovic.
Předání vedlejších cen je možné řešit individuálně zasláním poštou nebo osobním převzetím
v Kaňovicích, případně na našich pobočkách – viz https://www.rokospol.com/cz/obchodni-strediska/.

Pokud dojde k převzetí vedlejší výhry prostřednictvím pošty, je výherce povinen vyfotit se s výhrou a
tuto fotografii poskytnout pořadateli soutěže pro marketingové účely. Foto pošle na e-mail:
soutez@rokospol.cz nebo pomocí aplikace Messenger, Viber či WhatsApp. V případě zaslání výhry
poštou si výherce ručí za správnost svých zadaných údajů. V případě zasílání fyzické výhry třetí
stranou (PPL, ČP atd.), je soutěžící povinen vyzvednout si výhru v čase, který určuje přepravní
společnost.
Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění, a to ani
finanční, odpovídající hodnotě výhry. Podmínky využití výher se řídí podmínkami jejich dodavatelů,
kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s
užíváním výhry či s účastí v soutěži. V případě zaslání výhry poštou u vedlejších cen hradí poštovné
pořadatel soutěže a to pouze do výše nákladu na přepravu výhry.
Ochrana osobních údajů
Za účelem realizace soutěže musí pořadatel znát a zpracovávat některé údaje účastníka soutěže, ty
jsou však chráněny před zneužitím v bezpečné databázi, mimo dosah třetích nepovolaných osob.
Výherce zasláním registračních údajů výslovně uděluje pořadateli soutěže souhlas, aby shromažďoval
a dále automatizovaně zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu stanovenými pravidly soutěže
(jméno a příjmení, foto dokumentů, e-mail, tel. číslo apod.), to vše za účelem realizace soutěže
"Najdi zlatý poklad v Rokofinalu".
Uvedením elektronické adresy nebo čísla mobilního telefonu výherce také souhlasí s jejich využitím
pro účel zasílání obchodních sdělení, informací o zákaznických výhodách, nabízených službách a
informacích o změnách podmínek soutěže. Bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat.
Účastí v soutěži výherce souhlasí se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů pro
účely soutěže. Výherce zejména souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na webových
stránkách pořadatele za účelem oznámení jmen vylosovaných výherců.
Tento souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů může výherce kdykoliv odvolat.
Všeobecné podmínky
Odesláním registračních údajů výherce uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže
společnosti Rokospol a.s, se sídlem se sídlem Krakovská 1346/15, 110 00 Praha - Nové Město, Česká
republika,
IČ: 25521446, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 16880, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher, jakož i zasílání
obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Účastí v soutěži každý účastník
potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým
osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a 21
tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může na pořadatele obrátit a

případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7.
Účastník soutěže, resp. výherce bere na vědomí, že je-li mu v rámci soutěže poskytnuta cena nebo
dárek, nelze z toho vyvozovat jakékoliv spotřebitelské právo. Dodáním zboží, které je výhrou nebo
dárkem, nedochází k uzavření kupní smlouvy, nýbrž jde o darování. Ustanovení obchodních
podmínek o prodeji zboží se použijí proto přiměřeně.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto všeobecné podmínky či pravidla této soutěže,
případně soutěž zcela zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. K
mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
Případné informace získá každý soutěžící na e-mailové infolince soutez@rokospol.cz. Na e-mailové
dotazy bude odpovídáno v pracovní dny, vždy do 3 pracovních dní od jejich doručení.
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v
elektronické podobě na webové stránce pořadatele soutěže www.objev-zlato.cz.
V Kaňovicích, 25. srpna 2020

