
 
PRAVIDLA  SOUTĚŽE 

"Chci do mrazáku cé ;zet" 
(dále jen „pravidla“) 

 
1. Předmět a účel statutu 

 
 Předmětem těchto pravidel je úplná úprava soutěžních podmínek soutěže „Chci do 
mrazáku cé zet“ (dále jen „soutěž"), jejíž účastníci, kteří se zapojí do soutěže a stanou se ve 
smyslu těchto pravidel výherci, mohou vyhrát jednotlivé výhry tak, jak je uvedeno v těchto 
pravidlech  níže. 

 
2. Objednatel soutěže a pořadatel soutěže 

 
 Objednatelem soutěže je společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o. 
 
se sídlem:  Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČO:   469 90 054  
Registrace:   zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 101387 
 
(dále jen „objednatel soutěže“). 
 
  
 Pořadatelem soutěže je společnost Ad 13 Group a.s.  s.r.o. 
 
se sídlem:   Fráni Šrámka 2340/35, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČO:    291 45 899 
Registrace:   zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 18823 
(dále jen „pořadatel soutěže“). 
 

3. Podmínky účasti v soutěži 
 
 Do soutěže se může zapojit a výhercem v soutěži se může stát pouze fyzická osoba 
způsobilá k právním úkonům s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky, 
která v době zapojení do soutěže dosáhla věku 18 let a která splní podmínky účasti v soutěži 
podle těchto pravidel (dále jen „účastník"). 
 
 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci objednatele a pořadatele soutěže, jakož i 
osoby těmto osobám blízké (v souladu s definicí ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pokud se prokáže, že výherce soutěže je 
touto osobou, může být ze soutěže vyloučen s tím následkem, že tato osoba ztrácí nárok na 
výhru, výhra mu nebude předána a tato zůstává k dispozici pořadateli  soutěže.  
 

Účastí v soutěži bere účastník na vědomí zpracování svých osobních údajů (v rozsahu 

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště, údaj o věku nad 18 let a 

registraci - datum, čas, IP adresa, zařízení) pro účely zapojení se do soutěže, její realizace a 

vyhodnocení pořadatelem soutěže, pro případ, že se účastník stane výhercem v soutěži, bere 

dále na vědomí, že pro účely potvrzení o předání výhry potřebuje pořadatel soutěže jeho 

osobní údaje (v rozsahu jména, příjmení, data narození a adresy bydliště. a zpracovává je na 

základě oprávněného zájmu a pro plnění svých povinností vyplývajících z těchto pravidel, tj. 

realizace a vyhodnocení soutěže, určení výherců a předání výher výhercům v soutěži 

v souladu s těmito pravidly. Účastník soutěže bere dále na vědomí, že podmínkou výhry 

v soutěži je zveřejnění křestního jména, prvního písmene příjmení a města bydliště/pobytu 



výherce v soutěži na webu https://www.chcidomrazaku.cz/, a to po dobu trvání soutěže + 

jednoho (1) měsíce po uplynutí doby trvání soutěže. 

Vychutnávejte zodpovědně! Objednatel soutěže nedoporučuje konzumaci více než 
0,02 litru lihovin na zletilou osobu a den a také s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 
konzumujícího). 

 
Zapojením se do soutěže účastník vyslovuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže. 

 
4. Období trvání soutěže  

 

 Soutěž se uskuteční v období od 5.9. 2022 do 31.10. 2022. 

 

5. Místo konání soutěže 

 

 Místem konání soutěže je území České republiky. 

 

6. Podmínky,  průběh a mechanika soutěže 

 

Účastník, splňující podmínky těchto pravidel, se do soutěže zapojí tak, že:  

a) zakoupí v jakémkoliv obchodě v místě konání soutěže alespoň 1 ks alkoholického 

nápoje Jägermeister libovolné velikosti balení, (dále jen „soutěžní produkt“) a 

 

b) v době od 5.9.2022 do 29.10.2022 9:00 hodin se zaregistruje do soutěže, a to 

prostřednictvím níže uvedené webové stránky. 

 

 Pro zapojení do soutěže je nutné, aby účastník zadal své jméno, příjmení, e-mailovou 

adresu, adresu bydliště a telefonní číslo na webové stránce https://www.chcidomrazaku.cz/. 

 

 Vstup na soutěžní webovou stránku je umožněn a povolen pouze osobám starším 18 
let. 
 

Každý účastník se do soutěže může zapojit jen jednou, tzn. může si vytvořit jen jednu 
registraci do soutěže. 
 

Výhercem jednotlivé výhry v soutěži se stane  účastník, u kterého Jägermeister 

komando při své návštěvě najde v mrazáku soutěžní produkt. Výše jednotlivé výhry daného 

účastníka se odvíjí od počtu stupňů Celsia (°C) pod nulou (0°C), které Jägermeister komando 

na soutěžním produktu (lahvi) u tohoto účastníka naměří, podrobnosti o mechanice soutěže 

viz. níže.  

 

Jägermeister komandy se rozumí dva (2) promo týmy s pořadatelem soutěže 

spolupracující společnosti ŠAFY production s.r.o, Údolní 212/1, Praha 4 14700, IČ: 24769444, 

(dále jen „ŠAFY production s.r.o „), zmocněné k této činnosti pořadatelem soutěže, každý 

z nich o 3 členech, které tvoří promotér, promotérka a koordinátor, (dále jen „promo tým“ nebo 

společně „promo týmy“).  

 

Tyto promo týmy budou jezdit/jezdí v období od 26.9.2022 do 31.10.2022  ve dnech 

pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a neděle v době mezi 17. a 22. hod. po různých krajích 

https://www.chcidomrazaku.cz/
https://www.chcidomrazaku.cz/


České republiky, aby navštěvovaly domácnosti účastníků soutěže, za účelem tzv. „kontroly 

mrazáku“.  

 

Výběr konkrétního kraje ČR, který oba promo týmy současně v daný den navštíví, 

provádí předem pořadatel soutěže tak, aby oba promo týmy v období od 26.9.2022 do 

31.10.2022 navštívily všechny kraje České republiky.  

 

Každé pondělí, úterý, středu, pátek, sobotu a neděli v období od 24.9.2022 do 

29.10.2022, bude ze všech účastníků registrovaných do soutěže v daném dni do 9:00 hodin, 

kteří mají adresu bydliště v tom kraji ČR, který promo týmy navštíví druhý den následující po 

dni příslušného losování, vylosováno vždy celkem šest (6) účastníků , které se jeden z promo 

týmů druhý den následující po dni jejich vylosování, pokusí navštívit za účelem „kontroly 

mrazáku“, (dále jen „vylosovaní účastníci“) a dále bude stejným způsobem vylosováno vždy 

celkem čtrnáct (14) náhradníků vylosovaných účastníků, (dále jen „vylosovaní náhradnici“). 

Losování účastníků a jejich náhradníků proběhne bez účasti veřejnosti – pomocí generátoru 

náhodného čísla (softwarové řešení).  

Pořadí realizace pokusů o návštěvu promo týmů u jednotlivých vylosovaných 

účastníků a v případě neúspěšného pokusu o jejich návštěvu, u vylosovaných náhradníků, 

v daném dni určuje pro každý promo tým ŠAFY production s.r.o, s přihlédnutím k  optimalizaci 

trasy daného promo týmu v rámci jím  navštíveného kraje ČR. Promo tým učiní vždy pouze 

jeden (1) pokus o návštěvu vylosovaného účastníka nebo vylosovaného náhradníka.    

 

Každý promo tým se v daný den v příslušném kraji, v době od 17:00 do 22:00 hodin,  

nejprve postupně pokusí navštívit všechny tři (3) vylosované účastníky a pokud se mu 

některého z vylosovaných účastníků navštívit nepodaří, tak se namísto každého 

vylosovaného účastníka, kterého se mu nepodařilo navštívit, pokusí navštívit jednoho ze 

sedmi (7) vylosovaných náhradníků, a to do doby, než se mu podaří navštívit celkem tří (3) 

domácnosti vylosovaných účastníků, nebo vylosovaných náhradníků.  

Poslední pokus o návštěvu vylosovaného účastníka, nebo vylosovaného náhradníka, 

učiní promo tým v daný den vždy nejpozději ve 21:30 hodin. 

 

V případě, že se promo týmu v příslušný den podaří navštívit  vylosovaného účastníka, 

nebo vylosovaného náhradníka a v jeho mrazáku najde soutěžní produkt, tak teplotu tohoto 

soutěžního produktu  bezodkladně a přímo v mrazáku změří certifikovaným teploměrem z 

vnějšku lahve (soutěžního produktu). Při každé návštěvě vylosovaného účastníka, nebo 

vylosovaného náhradníka provádí promo tým (Jägermeister komando) vždy jen jedno měření 

teploty soutěžního produktu (lahve).  

 

 Pořadatel  soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří nesplní 
podmínky uvedené v těchto pravidlech soutěže. 
  

7. Jednotlivé výhry v soutěži a předání výhry 

  

 Jednotlivou výhrou v soutěži se rozumí finanční částka, jejíž výše se odvíjí od 

naměřených stupňů Celsia (°C) pod nulou (0°C) na soutěžním produktu, který promo tým 

(Jägermeister komando) nalezne v mrazáku jím navštívené domácnosti vylosovaného 

účastníka soutěže, nebo vylosovaného náhradníka. Přitom platí, že za každý jeden naměřený 

stupeň Celsia (°C) pod nulou (0°C)  na soutěžním produktu, získá daný účastník soutěže 

jednotlivou výhru finanční částky ve výši 1 000 Kč, a to „na ruku“. Maximální celková výše 



jednotlivé výhry v soutěži připadající na jednoho účastníka soutěže  činí 18 000 Kč a 

maximální počet soutěžních produktů - lahví, které promo tým (Jägermeister komando) při 

jedné návštěvě vylosovaného účastníka, nebo vylosovaného náhradníka zkontroluje, je jedna 

(1) lahev. Pravidla soutěže nepovolují možnost kombinovat soutěžní produkty – lahve a tím 

zvyšovat  celkovou výši jednotlivé výhry. 

 

Účastníci soutěže, kteří se stanou výherci,  budou, včetně své podoby, následně po 

obdržení/předání jednotlivé výhry vždy zveřejněni a uvedeni (v rozsahu křestní jméno, první 

písmeno příjemní a město pobytu) v k tomu určených sekcích na webových stránkách 

https://www.chcidomrazaku.cz/, a to formou fotografií, videí, selfie snímků a případně dalších 

formátů, které vyplynou ze situace na místě získání jednotlivé výhry. 

 

Určený člen promo týmu (Jägermeister komanda) předá, jménem pořadatele soutěže, 

účastníkovi soutěže, který se stal výhercem jednotlivé výhry,  přímo na místě získání jednotlivé 

výhry,  v hotovosti („na ruku“) jemu dle těchto pravidel soutěže náležející jednotlivou výhru 

finanční částky, jejíž převzetí výherce pořadateli soutěže písemně potvrdí na k tomu určeném 

formuláři – příjmovém dokladu.  

 

Účastník bere na vědomí, že před provedením „kontroly mrazáku“ jeden ze členů 
promo týmu ověří identitu a věk účastníka. Jednotlivou výhru v soutěži nelze předat žádné 
jiné pověřené osobě a jednotlivá výhra může být předána výhradně přímo účastníkovi, který 
se stal výhercem. Účastník bere na vědomí, že za těmito účely je promo tým oprávněn vyžádat 
si doklad totožnosti účastníka/výherce. V případě, že před provedením „kontroly mrazáku“ 
nebo při předání výhry bude zjištěno, že konkrétní osoba nesplňuje podmínky účasti v soutěži, 
účast této osoby v soutěži bude okamžitě, bez jakéhokoli nároku vůči pořadateli soutěže, 
ukončena. 

 

Jednotlivou výhru může účastník v době trvání soutěže získat pouze jedenkrát.  

Veškeré jednotlivé výhry v soutěži do částky 10.000 Kč, jsou osvobozeny od daně 

z příjmu fyzických osob, a to na základě ust. § 4 odst. 1) písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, v platném znění. 

Veškeré jednotlivé výhry v soutěži převyšující částku 10 000 Kč, podléhají zdanění 

srážkovou daní, kterou za výherce ze svého odvede pořadatel soutěže a výherce tak i tuto 

jednotlivou výhru obdrží celou.  

Celková maximální denní částka určená k rozdělení na jednotlivé výhry v soutěži dle 

těchto pravidel, činí pro jeden promo tým 54.000 Kč. Částka z celkové maximální denní částky 

určené k rozdělení na jednotlivé výhry, která nebude v daný den vyčerpaná na jednotlivé výhry 

v soutěži, propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším použití 

v rámci soutěže.  

  

Celková maximální souhrnná částka určená na jednotlivé výhry v soutěži dle těchto 

pravidel, činí 3.000.000 Kč s tím, že v případě jejího dosažení v průběhu trvání soutěže si 

pořadatel soutěže vyhrazuje právo soutěž předčasně ukončit.  

 

Účastník soutěže bere na vědomí, že výhry ze sázek a her není možné podle platných 

právních předpisů vymáhat soudní cestou. Výhra v soutěži ve smyslu těchto pravidel není 

vymahatelná soudní cestou.  

 

https://www.chcidomrazaku.cz/


V případě jakýchkoliv pochybností o splnění podmínek podle těchto pravidel soutěže 

rozhodne o dalším postupu pořadatel soutěže. 

 

8. Zpracování a ochrana osobních údajů 

 

Účastí v soutěži bere účastník na vědomí zpracování jím poskytnutých osobních údajů 

pro účel realizace a vyhodnocení soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím 

zpracováním ze strany pořadatele soutěže, který je správcem, a to v rozsahu: křestní jméno, 

příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, údaj o věku nad 18 let a registraci 

- datum, čas, IP adresa, zařízení a v případě výherce též jméno a příjmení, datum narození a 

adresu bydliště výherce. Pořadatel soutěže tímto upozorňuje účastníka, že poskytnutí jeho 

osobních údajů ve výše popsaném rozsahu pro jejich zpracování pro níže popsané účely, je 

nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. 

Osobní údaje účastníků/výherců soutěže budou užity a zpracovány pořadatelem 

soutěže pro účel vedení a realizace soutěže zahrnující zařazení do databáze pro soutěž, 

organizaci a vyhodnocení soutěže a předání výher, dle čl. 6, odst. 1 písm. b) všeobecného 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)  

Právním titulem pro zpracování je dále i po skončení soutěže též oprávněný zájem 

správce, popřípadě plnění zákonných povinností správce.  

Doba zpracování je doba konání soutěže, resp. doba nezbytná pro realizaci soutěže a 

předání/poskytnutí výher, a dále doba tří (3) měsíců  po ukončení soutěže, s výjimkou 

příjmových dokladů o předání jednotlivých výher v soutěži, které budou archivované i po 

ukončení soutěže, výlučně v rozsahu a po dobu požadovanou účetními a daňovými předpisy 

České republiky.  

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.  

Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě pořadatele soutěže zpracovávat, 

jakožto zpracovatel i jím vybraní zpracovatelé, a to: 

BARRACUDA BS spol. s r.o.  
Na Jezerce 1199/7, 140 00 Praha 4, Česká republika 
poskytovatel IT služeb  

 
ŠAFY production s.r.o., IČ: 24769444 
Údolní 212/1, 147 00 Praha 4, Česká republika 
poskytovatel služeb 

 
Osobní údaje zpracovává přímo pořadatel soutěže, nebo jiný výše uvedený 

zpracovatel, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a 
organizačním zabezpečení ochrany výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše 
uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických 
informačních systémech.  

 

Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje dobrovolně. 

V případě, že však údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále 

zpracovávány, nemůže se soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, 

komunikovat s ním, ani mu předat/poskytnout případnou výhru. Ukončením zpracování 

osobních údajů účastníka proto končí bez dalšího jeho účast v soutěži. V případě žádosti, aby 

osobní údaje nebyly dále zpracovány nebo v případě pochybností o dodržování práv se může 



účastník obrátit na pořadatele soutěže na jeho adrese uvedené v čl. 2 těchto pravidel, nebo 

na e-mailové adrese: jiri.vrba@ad13.cz Na tomto e-mailu může účastník podat k pořadateli 

soutěže, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je  Úřad pro ochranu osobních 

údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7,  https://www.uoou.cz, ke kterému může 

účastník podat stížnost. Osobní údaje, k jejichž zpracování je pořadatel soutěže oprávněný, 

nebudou použité k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.  

Výherce v soutěži dále účastí v soutěži souhlasí se zveřejněním svého křestního 

jména, prvního písmene příjmení, města svého pobytu a obrazového materiálu zahrnujícího i 

jeho podobu (fotografie, selfie snímky a video), jakožto výherce v soutěži, na webové stránce 

https://www.chcidomrazaku.cz/, a to po dobu doby konání soutěže + jeden (1) měsíc po 

uplynutí doby konání soutěže.  

9. Závěrečná ustanovení 

 

 Pravidla této soutěže budou k dispozici na vyžádání u pořadatele soutěže a na webové 

stránce https://www.chcidomrazaku.cz/.  

 

Pořadatel  soutěže si vyhrazuje právo na zkrácení doby trvání soutěže, její přerušení 

nebo jednostrannou změnu těchto pravidel. Jakoukoliv změnu pravidel soutěže oznámí  

pořadatel soutěže na webové stránce https://www.chcidomrazaku.cz/. Ustanovení těchto 

pravidel se stávají platnými a účinnými dnem jejich zveřejnění na webové stránce 

https://www.chcidomrazaku.cz/. 

 

 Účastník se zavazuje, že pro účely zapojení se do soutěže a předání/poskytnutí výhry 

v případě jejího získání, uvede vždy pouze pravdivé údaje a bude postupovat v souladu s 

podmínkami uvedenými v těchto pravidlech. 

 

 Účastník se zavazuje, že svou účastí v soutěži neporušil a neporuší obecně závazné 

právní předpisy ani podmínky uvedené v těchto pravidlech. 

 

 Účastník bere na vědomí, že při používání webových stránek a serverů v souvislosti 

se soutěží se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a/nebo v rozporu s dobrými mravy a nesmí uskutečňovat žádné úkony, kterými by bránil nebo 

se snažil bránit v účasti v soutěži dalším účastníkům, nebo jimiž by ohrožoval soutěž nebo by 

soutěž jakkoliv narušoval. Účastník nesmí obtěžovat ostatní účastníky. 

 

 Každý účastník nese odpovědnost za používání webové stránky a zapojením se do 

soutěže se zavazuje, že svou účastí v soutěži nebude porušovat obecně závazné právní 

předpisy a podmínky soutěže. Tuto odpovědnost administrátor, vlastník domény, provozovatel 

webhostingu, vlastník serveru, poskytovatel připojení nepřebírá. 

 

 Každý účastník se zavazuje, že žádným způsobem nebude poškozovat další 

účastníky nebo třetí osoby nebo porušovat podmínky uvedené v těchto pravidlech. V případě 

porušení této podmínky je pořadatel soutěže oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. 

 

 Účastník se zavazuje, že svým jednáním nebude znevažovat, zesměšňovat nebo 

jakýmkoliv způsobem poškozovat zájmy objednatele soutěže nebo pořadatele soutěže a jejich 

dobré jméno. V případě porušení této podmínky je pořadatel soutěže oprávněn účastníka ze 

soutěže vyloučit. 

 

https://www.uoou.cz/
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https://www.chcidomrazaku.cz/
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 Každý účastník v plném rozsahu objektivně odpovídá za úkony v souvislosti se soutěží 

a používáním webové stránky. Objednatel soutěže, pořadatel soutěže a ani provozovatel 

webové stránky tuto odpovědnost nepřebírají, ani neodpovídají za žádné uploady, Filehosting, 

stahování nebo vkládání jakýchkoliv odkazů. 

 

 Účastník bere na vědomí a souhlasí, že pořadatel soutěže je oprávněn ustanovení 

těchto pravidel jednostranně měnit nebo soutěž kdykoliv zrušit. V případě, že dojde ke změně 

pravidel soutěže, účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy 

poslední verze pravidel soutěže. Pořadatel soutěže není povinen o změně pravidel zvlášť 

informovat účastníky, protože jejich aktuální platná a účinná verze je vždy zveřejněna na 

webové stránce https://www.chcidomrazaku.cz/. 

 

 Účastník se zavazuje řídit se těmito pravidly a pokyny pořadatele soutěže, stejně tak 

jako dalších osob podílejících se na soutěži. Jejich rozhodnutí budou ve všech ohledech 

týkajících se soutěže konečná a závazná pro všechny účastníky. Soutěž se řídí výhradně 

jejími pravidly, která upravují práva a povinnosti účastníků, jejich odpovědnost a její pravidla. 

Žádný účastník nemá nárok na výhru, pokud nesouhlasí s těmito pravidly a nesplní povinnosti 

z nich vyplývající. Účastník dále nemá nárok na výhru, pokud  nesplnil podmínky soutěže. 

 

 Práva a povinnosti těmito pravidly výslovně neupravená se řídí právním řádem České 

republiky a účastníci se zavazují se jim podrobit. 

 

 Objednatel soutěže, pořadatel soutěže a osoby uskutečňující činnosti pro soutěž 

neodpovídají za žádné technické problémy nebo technické poruchy nebo za výhru nebo 

jakékoliv jiné škody nebo chyby, které vzniknou v souvislosti se soutěží, nebo za jakékoliv 

hardwarové nebo softwarové chyby nebo chybné připojení na internet, nebo za jakékoliv 

omezení připojení na internet/server z jakéhokoliv důvodu, nebo za přetížení internetu nebo 

webové stránky nebo nedostupnost/přetížení mobilní sítě, nebo za nepravdivost či neúplnost 

údajů sdělených/poskytnutých účastníkem soutěže a nebo výhercem, nebo za neoprávněný 

lidský nebo jiný zásah do postupu nebo procesu soutěže, a to zejména za neoprávněné 

vměšování, hackování, krádež, viry, chyby, červy, nebo za poškození nebo zrušení 

jakéhokoliv aspektu soutěže a ani za žádné výkony, které neuskutečňují nebo neprovozují 

přímo sami. 

 

 Pořadatel  soutěže si vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže 

ze strany účastníků a také právo na (i) případné vyloučení účastníka ze soutěže pro případné 

nesplnění některé z nich, (ii) nepřiznání nároku na výhru; a to i v případě, že případné 

nesplnění kterékoliv z podmínek bude zjištěno dodatečně (po určení účastníka za výherce v 

souladu s těmito pravidly); nejpozději však k momentu předání/poskytnutí výhry. 

 

 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo měnit pravidla a podmínky soutěže, zejména, 

ale ne výlučně pravidla vyhlašování výherců, datum ukončení soutěže, počet výherců, jakožto 

i druhy výher. Změnu pravidel a podmínek soutěže pořadatel soutěže vždy vhodným 

způsobem zveřejní. Za vhodné zveřejnění se považuje zejména zveřejnění na webové stránce 

https://www.chcidomrazaku.cz/ 

 

 

V Praze, dne 5.9.2022     Ad 13 Group a.s. 
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