PRAVIDLA AKCE
„Vyhrajte dvě vstupenky na privátní koncert Stereo MC´s“
pro účastníky věrnostního programu
Mastercard® Priceless Specials – Česká republika
1. Tento dokument stanoví pravidla akce „Vyhrajte dvě vstupenky na privátní koncert Stereo
MC´s“ (dále jen „Akce“) a doplňuje Podmínky Věrnostního programu Mastercard® Priceless
Specials – Česká republika.
2. Tato akce je určena výlučně pro majitele či uživatele platební karty Mastercard, kteří jsou
účastníky programu Mastercard® Priceless Specials – Česká republika (dále jen „Program“) a
mají v tomto Programu řádně registrovanou a ověřenou tuto svojí platební kartu; povinnost
registrace se netýká účastníků, kteří byli do programu automaticky registrováni svojí bankou.
3. Organizátorem akce je McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s. r. o., INTERNATIONAL
ADVERTISING AGENCY se sídlem Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28, PSČ 120 00, IČO 17046041,
spisová značka C 2080 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).
4. Spoluorganizátorem akce je MOL Česká republika, spol. s. r. o. se sídlem Purkyňova 2121/3,
110 00 Praha 1, IČO 49450301, spisová značka C 96735 vedená u Městského soudu v Praze.
5. Spoluorganizátorem akce je COMFOR STORES a.s. se sídlem Běly Pažoutové 742/1, 62400
Brno, IČO 26290944, spisová značka B 3771 vedená u Krajského soudu v Brně.
6. Spoluorganizátorem akce je Fruitisimo fresh s.r.o. se sídlem Bratří Dohalských 149/1, 190 00
Praha 9 - Vysočany, IČO 28934610, spisová značka 154127 vedená u Městského soudu v Praze.
7. Akce probíhá ve dnech 20. srpna 2019 až 25. září 2019.
8. Do akce se může zapojit každý zletilý a plně registrovaný účastník Programu, který v době
trvání akce potvrdí svou účast v soutěži na stránce https://private.pricelessspecials.cz/mcrweb/secured/promotion/stereo-mc-s kliknutím na tlačítko ,,Chci soutěžit o lístky“. Tím
získává šanci dostat se mezi 80 vylosovaných, ze kterých 50 výherců získá 2 vstupenky na
koncert Stereo MC´s konajícího se 10. října 2019 v Retro Music Hall v Praze. 30 vylosovaných
jsou náhradníci. Svou šanci na výhru účastník dále zvyšuje placením svou vlastní kartou
Mastercard, registrovanou v Programu, u libovolných partnerů Programu po dobu trvání
soutěže. S každou platbou u jakéhokoliv z partnerů se zvyšuje i šance na výhru, neboť každá
taková platba je samostatně vložena do slosování.
9. Do akce se dále může zapojit každý zletilý a plně registrovaný účastník Programu, který
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akce
potvrdí
svou
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v soutěži
na
stránce
https://private.pricelessspecials.cz/mcr-web/secured/promotion/stereo-mc-s kliknutím na
tlačítko ,,Chci soutěžit o lístky“ a uskuteční svou vlastní kartou Mastercard, registrovanou
v Programu, minimálně 1 nákup u partnera Programu - obchodníka MOL. Tím získává šanci
dostat se mezi 40 vylosovaných, ze kterých 25 výherců získá 2 vstupenky na koncert Stereo
MC´s konajícího se 10. října 2019 v Retro Music Hall v Praze. 15 vylosovaných jsou náhradníci.
Svou šanci na výhru účastník dále zvyšuje placením svou vlastní kartou Mastercard,
registrovanou v programu, u tohoto partnera po dobu trvání soutěže. S každou platbou u
tohoto partnera se zvyšuje šance na výhru, neboť každá taková platba je samostatně vložena
do slosování.

10. Do akce se dále může zapojit každý zletilý a plně registrovaný účastník Programu, který
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https://private.pricelessspecials.cz/mcr-web/secured/promotion/stereo-mc-s kliknutím na
tlačítko ,,Chci soutěžit o lístky“ a uskuteční svou vlastní kartou Mastercard, registrovanou
v Programu, minimálně 1 nákup u partnera Programu - obchodníka COMFOR. Tím získává
šanci dostat se mezi 40 vylosovaných, ze kterých 25 výherců získá 2 vstupenky na koncert
Stereo MC´s konajícího se 10. října 2019 v Retro Music Hall v Praze. 15 vylosovaných jsou
náhradníci. Svou šanci na výhru účastník dále zvyšuje placením svou vlastní kartou
Mastercard, registrovanou v programu, u tohoto partnera po dobu trvání soutěže. S každou
platbou u tohoto partnera se zvyšuje šance na výhru, neboť každá taková platba je
samostatně vložena do slosování.
11. Do akce se dále může zapojit každý zletilý a plně registrovaný účastník Programu, který
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https://private.pricelessspecials.cz/mcr-web/secured/promotion/stereo-mc-s kliknutím na
tlačítko ,,Chci soutěžit o lístky“ a uskuteční svou vlastní kartou Mastercard, registrovanou
v Programu, minimálně 1 nákup u partnera Programu - obchodníka Fruitisimo. Tím získává
šanci dostat se mezi 40 vylosovaných, ze kterých 25 výherců získá 2 vstupenky na koncert
Stereo MC´s konajícího se 10. října 2019 v Retro Music Hall v Praze. 15 vylosovaných jsou
náhradníci. Svou šanci na výhru účastník dále zvyšuje placením svou vlastní kartou
Mastercard, registrovanou v programu, u tohoto partnera po dobu trvání soutěže. S každou
platbou u tohoto partnera se zvyšuje šance na výhru, neboť každá taková platba je
samostatně vložena do slosování.
12. Výherci budou náhodně vybráni organizátorem soutěže za pomoci elektronického losování,
přičemž platby dle bodů 8, 9, 10, a 11 budou losovány odděleně. Každý zapojený účastník
může ovšem v rámci celé soutěže vyhrát pouze jednou.
13. Celkově se soutěží o 125x 2 vstupenky na privátní koncert Stereo MC´s, který se uskuteční 10.
října 2019 v Retro Music Hall v Praze.
14. Výherci hlavní výhry budou kontaktování telefonicky do 2. října 2019 s využitím jejich
kontaktních údajů v Programu. Nepotvrdí-li výherce svoji účast na koncertě, bude 4. října
2019 osloven náhradní výherce. Výherci budou na koncert vpuštěni na základě předložení
svého průkazu totožnosti (OP nebo cestovní pas).
15. Účastník nesmí žádat rozepsání nákupu do více plateb anebo se jinak účastnit spekulativně či
narušovat férovost akce; v případě zjištění takového jednání je Organizátor oprávněn
účastníka z akce vyřadit, a to bez povinnosti prokazování důvodů takového rozhodnutí.
16. Čerpání výhry se děje na vlastní riziko výherce a případně jím určené další osoby. Organizátor
ani Spoluorganizátoři nepořádají koncert a neodpovídají za jeho průběh, ale pouze uhradí
cenu vstupenky ve prospěch výherce; na návštěvu koncertu se pak vztahují rovněž podmínky
jeho pořadatele.
17. V případě získání výhry může být jméno a příjmení výherce zveřejněno. Pro případ výhry dává
výherce souhlas s pořízením audiovizuálních a fotografických záběrů z předání výhry či ze
samotného koncertu, které mohou být přiměřeně použity pro propagační účely Programu a
Spoluorganizátorů.

18. Výhry mohou podléhat zdanění srážkovou daní podle obecně platných předpisů. Výhry nejsou
právně vymahatelné. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen
ilustrativní povahu.
19. Organizátor je oprávněn v případě porušení těchto pravidel účastníkem jej z akce vyřadit,
případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém
opatření je konečné.
20. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor
ani Spoluorganizátoři nejsou vůči účastníkům akce jinak zavázáni a ti nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
21. Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Organizátora či
Spoluorganizátorů ani jejich rodinní příslušníci.
22. Organizátor ani Spoluorganizátoři neodpovídají za funkčnost systému, doručení zpráv či
výher.
23. Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu, uděleném účastníkem při registraci do
Programu.
24. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.
Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu
vyhlásí na webových stránkách Programu, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

