
1. Pořadatel soutěže 

 

I. Pořadatelem soutěže “Fashion Weekend“ (dále jen „Soutěž“) je společnost CGI 

Metropole, s.r.o., IČO 26120313, DIČ CZ26120313, se sídlem Řevnická 1/121, PSČ 

155 21, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 71880 (dále jen „Pořadatel“). 

II. Organizačním zajištěním Soutěže je pověřena společnost M-ocean s.r.o. se sídlem: 

Hrabákova 2001/21, Praha 4 - Chodov 148000, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, složce C 129566 (dále jen „Organizátor“). 

 
2. Trvání a místo soutěže 

 

I. Zapojit se do Soutěž je možné od 14.5.2022 do 15.5.2022 od 8 h do 22:00 h (dále jen 

„Doba konání Soutěže“) v prostorách Metropole Zličín, Řevnická 1/121, PSČ 155 21, 

Praha 5 (dále jen „Metropole Zličín“), a to na náměstí „Central Plaza“ naproti vstupu 

č. 3 (dále jen „Central Plaza“). 

 
3. Podmínky účasti v Soutěži; vyloučení ze Soutěže 

 

I. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v  České 

republice, která: 

(i) je (ať již stávajícím, nebo v průběhu Doby trvání Soutěže nově registrovaným) 

členem Věrnostního programu Metropole Zličín (a tuto skutečnost prokáže zapsáním 

čísla věrnostního programu na slosovací lístek); a zároveň 

(ii) fyzicky kompletně vyplní přihlášku v podobě slosovacího lístku, který bude 

k dispozici na Central Plaza (dále jen „Přihláška“) a ten vhodí v průběhu Doby trvání 

Soutěže na Central Plaza do slosovacího boxu; 

mimo Osob vyloučených ze Soutěže (jak je tento pojem definován níže), a to pouze 

jednou, tj. každý Účastník Soutěže je oprávněn vyplnit pouze jednu Přihlášku. 

II. Soutěže se nemohou účastnit a jsou z ní vyloučeni právnické osoby a zaměstnanci 

Pořadatele a/nebo Organizátora a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a 

zajišťování průběhu Soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby 

blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Pořadatel je dále oprávněn ze Soutěže 

vyloučit Účastníka Soutěže, (i) který vyplnil a předal Organizátorovi více než jednu (1) 

Přihlášku do Soutěže a/nebo (ii) využil v k účasti v Soutěži herní mafii nebo další 

prostředky, které jsou v rozporu s touto Soutěží a/nebo těmito Pravidly a/nebo (ii) který 

jinak jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto Pravidel nebo jinak poruší tato 

Pravidla a/nebo (iii) který nesdělí údaje potřebné pro svou identifikaci a/nebo (iv) nelze-

li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat. 



Všechny osoby vyloučené ze Soutěže dle tohoto ustanovení dále jen „Osoby 

vyloučené ze Soutěže“. 

III. Osoby vyloučené ze Soutěže ztrácí práva plynoucí z účasti v Soutěži. V případě, že se 

výhercem stane Osoba vyloučená ze Soutěže, Pořadatel má právo této osobě výhru 

neodevzdat. Pořadatel je rovněž oprávněn výhru neodevzdat,      zjistí-li nebo bude-li mít 

důvodné podezření o porušení těchto Pravidel ze strany Účastníka Soutěže či jiné 

osoby, která podvodným nebo nekalým způsobem domohla danému Účastníku 

Soutěže k získání výhry. Stane-li se výhercem Soutěže Osoba vyloučená ze Soutěže 

a/nebo pokud není výhra odevzdána z důvodů uvedených v předchozí větě, není 

Pořadatel povinen Soutěž opakovat. 

IV. Účastí v Soutěži každý Účastník Soutěže: 

(i) projevuje svůj souhlas se zněním těchto Pravidel bez výhrad a se svou účastí 

v Soutěži dle těchto Pravidel; 

(ii) zavazuje se tyto Pravidla dodržovat; a 

(iii) zavazuje se všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže 

směřovat na Organizátora. 

V. Pořadatel není povinen Účastníka Soutěže o jeho vyloučení ze Soutěže informovat; 

učiní tak však na žádost Účastníka Soutěže. 

 
4. Vyloučení ze soutěže 

 
I. V Době konání Soutěže je každý člen Věrnostního programu Metropole Zličín oprávněn 

(pouze a právě jednou): 

(i) řádně vyplnit Přihlášku do Soutěže a tuto vhodit do slosovacího boxu, čímž 

bude (pokud budou splněny výše uvedené podmínky a v Přihlášce do Soutěže budou 

pravdivě vyplněny všechny potřebné informace) zařazen do Soutěže, ledaže jde o 

Osobu vyloučenou ze Soutěže nebo že daný člen již Přihlášku do Soutěže odevzdal; 

a 

(ii) registrovat se do a stát se členem Věrnostního programu Metropole Zličín je 

možné na internetové adrese www.metropolezlicin.cz nebo prostřednictvím mobilní 

aplikace Metropole Zličín dostupné pro operační systémy iOS a Android. 

 

5. Průběh soutěže a výběr výherců 

 
I. V době od 14. do 15. května 2022 bude pro všechny registrované věrnostní 

zákazníky připraven slosovací box, do kterého mohou vhazovat své vyplněné 

Přihlášky v podobě slosovacích lístků.  

II. Pokud již jste členem věrnostního programu Metropole Zličín, jednoduše se přihlaste 

ke svému účtu a na Přihlášce uveďte číslo vašeho věrnostního programu. 

III. Pokud ještě nejste členem, registrujte se na www.metropole.cz nebo si stáhněte 

aplikaci Metropole Zličín a staňte se členem Věrnostního programu. 

IV. Na vyžádání hostesky se prokažte, že jste členem věrnostního programu. 

http://www.metropolezlicin.cz/
http://www.metropole.cz/


V. Výherci získají výhry dle odstavce 6. těchto Pravidel. 

VI. Je zakázáno využívat k účasti v soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v 

rozporu se soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel. 

 

6. Výhry, určení výherce, oznámení o výhře a jejich předání 
 

I. Výhrou v Soutěži je jedna z cen, kterou poskytly do soutěže nájemní jednotky Metropole 
Zličín (dále jen „Výhra “). Konkrétně se jedná o: 4x dárková karta Deichmann v hodnotě 
200 Kč, 5x dárková karta Fann v hodnotě 500 Kč, 2x voucher Alpine Pro v hodnotě 
1.000 Kč, 3x dárkový poukaz Triola v hodnotě 1.000 Kč, 10x DM box, 2x dárkový 
voucher NordBlanc v hodnotě 500 Kč, 30x balíček Manufaktura Louka, 7x kupon 
GrandOptical se slevou 40 % na dioptrické brýle, 7x kupon GrandOptical na měření 
zraku zdarma, 15x kožený motýlek od Baťa, 5x deštník od Baťa, 3x poukázka Lindex v 
hodnotě 500 Kč, 15x dárkový šek v hodnotě 250 Kč, 15x roztok Doctor Optic na 
kontaktní čočky + hadřík. 

II. Výherce bude vybrán na základě losování, které se uskuteční den po ukončení Doby 

konání Soutěže, tj. 16.5.2022 na Správě centra. Losování provede komise složená ze 

zástupců Pořadatele a Organizátora v počtu tří (3) osob. 

III. Losování proběhne v jedné (1) fázi náhodným výběrem Přihlášky v podobě 

slosovacího lístku ze slosovacího boxu, přičemž každý Účastník Soutěže může podat 

do Soutěže pouze jednu Přihlášku do Soutěže, a proto by měl být ve slosovací boxu 

zastoupen právě jednou Přihláškou. Přihláška ponese označení zákaznického kódu 

Věrnostního programu Metropole Zličín daného Účastníka Soutěže, přičemž se bude 

losovat tak, aby takovéto číslo nebylo vidět. 

IV. Výherce bude kontaktován Organizátorem nejpozději do sedmi (7) dnů od ukončení 

Soutěže prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na e-mail, resp. telefonní číslo 

uvedený v Přihlášce do Soutěže a/nebo v registraci do Věrnostního programu 

Metropole Zličín. Pokud (i) nebude možné výherce emailem nebo telefonicky 

kontaktovat do 14 dnů od ukončení Soutěže, nebo (ii) nedojde k převzetí Výhry 

výhercem do 14 dnů od kontaktování výhercem, nebo (iii) výherce Výhru odmítne, 

zaniká nárok výherce na získání/předání Výhry a Výhra propadá ve prospěch 

Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Účastníkovi 

Soutěže. 

V. Výhra bude výherci osobně předána na infostánku centra Metropole Zličín na základě 

prokázání se svým jménem a příjmením a podepsáním předávacího protokolu.  

VI. Na Výhru nevzniká žádný právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo 

ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná. Výhru nelze převést ze 

strany výherce na jiného Účastníka Soutěže nebo třetí osobu. 

VII. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky odevzdání Výhry a nahradit stanovenou 

Výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty. Výherci nevzniká právo Výhru 

u Pořadatele reklamovat či uplatňovat u něj jakékoliv nároky v souvislosti s Výhrou.  

 

 

 

 



7. Práva a povinnosti Pořadatele 

 

I. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto Pravidla (tj. i způsoby určení výherců, 

druhu výher apod.), pozastavit Soutěž či ji bez náhrady zrušit, a to bez předchozího 

upozornění a uvedení důvodů. Pořadatel je rovněž oprávněn Soutěž dle svého uvážení 

prodloužit. 

II. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností všechny spory týkající 

se Soutěže a/nebo výkladu těchto Pravidel – takovéto rozhodnutí Pořadatele je 

konečné a závazné. 

III. Pořadatel si vyhrazuje právo neodevzdat Výhru (vedle důvodů uvedených výše) v 

případě, kdy má důvodné pochybnosti o splnění podmínek účasti v Soutěži ze strany 

výherce Výhry, v případě porušení těchto Pravidel ze strany výherce Výhry či 

jakéhokoliv jednání ze strany výherce Výhry, které obchází tyto Pravidla či narušuje 

dobré mravy nebo férový a rovný přístup k Soutěži (fair-play). 

IV. Pořadatel není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během 

řízení Soutěže. 

V. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené 

verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato 

Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná. 

 
8. Osobní údaje 

 

I. Účastník Soutěže uděluje Pořadateli pro případ, že se stane výhercem Výhry, souhlas 

s uveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách Pořadatele. 

II. Účastí v Soutěži Účastník Soutěže souhlasí s tím, že Pořadatel i Organizátor jsou 

oprávněni bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku, 

jejich jméno, příjmení, podobiznu a výrok v médiích (včetně internetu), propagačních a 

reklamních materiálech Pořadatele a/nebo Organizátora v souvislosti s prezentací této 

Soutěže, vyhlášením vítězů Soutěže a prezentace Pořadatele a/nebo Organizátora. 

 
9. Závěrečná ustanovení 

 

I. Účast v Soutěži je dobrovolná a Účastník Soutěže svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj 

souhlas s jejími Pravidly tak, jak je uvedeno výše. Jakékoli porušení nebo obcházení 

těchto Pravidel Účastníka Soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité 

vyloučení takového Účastníka Soutěže ze Soutěže s důsledky uvedenými v těchto 

Pravidlech. 

II. Pravidla jsou po Dobu konání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na adrese 

www.metropolezlicin.cz a zároveň uložena v písemné podobě na doručovací adrese 

Pořadatele pro účely této Soutěže: Metropole Zličín, Řevnická 1/121, PSČ 155 21, Praha 5, 

 

 
V Praze, dne 10.5.2022 


