
Pravidla soutěže 
„SUVerénní auto z Čerňáku“ 

Pobočka Merkur Casino a.s., Centrum Černý Most 
 
                                 

 
 

1. Provozovatel a organizátor soutěže 
České reklamní centrum s.r.o., DIČ: CZ24846422, se sídlem Praha Strašnice, U hranic 3221/18, PSČ 100 00 

 
2. Termíny a místo konání soutěže 
Doba trvání akce: 28. 2. 2019 – 25. 4. 2019 
 
Registrace do marketingové soutěže: od 28. 2. 2019 do 19. 3. 2019 pouze na pobočce Merkur Casino a.s., Obchodní Centrum CČM na 
adrese Chlumecká 765/6, Praha 9, PSČ 198 19. 
Hrací kola – celkem 3 hrací kola (za návštěvu každého hracího kola 1/3 soutěžní samolepky do hrací karty). 
Zaregistrování hosté musí v průběhu soutěže získat za návštěvu každého hracího kola správnou část samolepky a tu vlepit do své hrací 
karty, kterou získali v době registrace do marketingové soutěže „SUVerénní auto z Čerňáku“. Semifinálové soutěže se může zúčastnit pouze 
návštěvník se správně vyplněnou hrací kartou, tzn. všechny tři správné díly samolepky. 
 
Termíny jednotlivých hracích kol: 
28. 2. – 19. 3. 2019, 20. 3. - 9. 4. 2019, 10. 4. – 23. 4. 2019 
  
23. 4. 2019 se v Merkur Casino a.s., u v Obchodním Centru CČM na adrese Chlumecká 765/6, Praha 9, PSČ 198 19, od 9:00 do 23:59 hodin, 
uskuteční „semifinálový den“, během kterého bude probíhat soutěž, na jejímž základě se 10 účastníků kvalifikuje přímo do finálového 
večera, 10 účastníků získá v průběhu soutěžních kol „žolíka“, na jejichž základě se kvalifikuje přímo do finálového večera  
a 10 účastníků bude vylosováno po zahájení finálové večera dne 25. 4. 2019 na základě osobní účasti semifinálového dne 23. 4. 2019. 
 
Finálový večer se uskuteční 25. 4. 2019 od 19:00 hodin - vyhlášení 30 finalistů, kteří se účastní kvízových či dovednostních soutěží, z nichž 
vzejde výherce osobního automobilu Hyundai Tucson na pobočce Merkur Casino a.s., v Obchodním Centru CČM na adrese Chlumecká 
765/6, Praha 9, PSČ 198 19. 
 
3. Účast v soutěži 
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je majitelem věrnostní karty CARD-IN a zúčastnila se některé 
z marketingových aktivit a soutěží Merkur Casino a.s. na pobočce Centrum Černý Most. Každý návštěvník, který navštíví Merkur Casino a.s. 
v Obchodním Centru CČM na adrese Chlumecká 765/6, Praha 9, PSČ 198 19 se může zapojit do soutěže o osobní automobil 
Hyundai Tucson na základě registrace do soutěže. Pro registraci do soutěže je potřeba pouze navštívit pobočku během registrace 
od 28. 2. do 19. 3. 2019 (Merkur Casino a.s., Centrum Černý Most), kde obdrží hrací kartu s číselnou řadou.  
 
Termíny jednotlivých hracích kol: 28. 2. – 19. 3. 2019, 20. 3. - 9. 4. 2019, 10. 4. – 23. 4. 2019 
 
K hrací kartě musí vyplnit registrační formulář, který zůstane v Merkur Casino a.s. Na registračním formuláři uvede číslo hrací karty, jméno, 
příjmení, datum narození a své telefonní číslo. Registrační formulář musí podepsat. Podpisem zároveň stvrzuje svůj souhlas s podmínkami  
a Pravidly soutěže. Postupně musí získat všechny tři části samolepky do hrací karty. Každý návštěvník se může do akce registrovat pouze 1x 
(krát) a pouze na pobočce Merkur Casino a.s. v Obchodním Centru CČM na adrese Chlumecká 765/6, Praha 9, PSČ 198 19. 
Personál v případě pochybnosti může požádat návštěvníka o ověření totožnosti pomocí OP. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj 
souhlas s jejími pravidly a  zavazuje se je plně dodržovat. Podmínkou účasti v soutěži a předání hlavní výhry je souhlas účastníka s pravidly. 
Organizátor soutěže, České reklamní centrum s.r.o., si může v případě pochybností kdykoliv během soutěže zkontrolovat a ověřit správnost 
a pravdivost údajů účastníků soutěže „SUVerénní auto z Čerňáku“ a účast na již uskutečněných marketingových akcích. Na základě 
zjištěných údajů následně rozhodne o oprávněnosti jednotlivých soutěžících v soutěži pokračovat, případně se zúčastnit semifinálového 
dne či finálového večera. 
 
4. Kvalifikace do soutěže 
V „semifinálový den“, tedy 23. 4. 2019 mezi 9:00 a 23:59 hodinou se budou moci účastníci se správně vyplněnou hrací kartou 
(tzn. správné tři části samolepky) zapojit do semifinálové soutěže. Pro vyhodnocení semifinálové soutěže bude sloužit elektronický systém, 
v rámci kterého budou dosažené výsledky účastníků semifinálové soutěže zaznamenány. U semifinálové soutěže bude vždy pověřený 
pracovník Českého reklamního centra, případně ještě personál Merkur Casino a.s.  Všechny výsledky budou evidovány v elektronické a 
papírové podobě. Do finále postoupí prvních 10 nejlépe hodnocených výsledků ze semifinálového dne, 10 účastníků se „žolíkem“ a 10 
náhodně vylosovaných účastníků, kteří se zúčastnili semifinálového dne a zapojili se do semifinálové soutěže. 
V případě shody bude o postupujících do finálového večera rozhodovat čas vykonání semifinálové soutěže. Pokud nebude hrací karta 
správně vyplněna (správné tři části samolepky) nebude se moci soutěžící semifinálového dne zúčastnit, a tím pádem postoupit do finále 
marketingové soutěže o osobní automobil Hyundai Tucson. 
 
 
 
 



 
5. Organizace a průběh soutěže během finálového večera 
 
Soutěžící mají za výše stanovených podmínek možnost kvalifikovat se do soutěžních disciplín, které proběhnou během finálového večera, 
25. 4. 2019 od 19:00 hodin. Do finálového večera postoupí přímo prvních 10 účastníků, kteří dosáhli nejlépe hodnocených výsledků 
v semifinálové soutěži dne 23. 4. 2019. Tito musí být fyzicky přítomní v době vyhlášení postupujících. Pokud nebude přímý postupující 
fyzicky přítomen na pobočce Merkur Casino a.s. Centrum Černý Most v době vyhlášení výsledků, bude za něho vyhlášen další postupující 
v pořadí na základě dosažených výsledků ze semifinálového dne 23. 4. 2019 a to až to okamžiku dokud nebude stanoven počet 10-ti 
přímých postupujících. V případě shody výsledků bude o postupujících do finále rozhodovat čas vykonání semifinálového kola, dříve 
splněná účast (v reálném čase) má přednost před později vykonaným semifinálovým kolem. Tito budou vyhlášeni po začátku finálového 
večera. Majitelé „žolíků“ musí být také fyzicky přítomni v době vyhlašování postupujících dne 25. 4. 2019 od 19:00 hodin. Pokud v této 
době nebudou majitelé „žolíků“ fyzicky přítomni, nebudou se moci zúčastnit finálového večera a budou ze soutěže vyřazeni.  Dalších 10 
finalistů budou následně a postupně vylosováno a takto doplní 10 přímých postupujících účastníků finálové večera ze semifinálového dne 
23. 4. 2019 do maximálního počtu 30-ti finalistů. Nezbytnou podmínkou je fyzická účast vlastníka hrací karty soutěže „SUVerénní auto z 
Čerňáku“ na finálovém večeru 25. 4. 2019.  
Pro maximální počet 30-ti  přítomných finalistů finálového večera dne 25. 4. 2019 bude připravena více kolová vědomostní či dovednostní 
soutěž.  Obsah vědomostních soutěží a organizace finálového večera nebudou předem zveřejňovány.  

 
 

6. Výhry v soutěži 
Hlavní cena: bezplatné užívání osobního automobilu Hyundai Tucson na základě nájemní smlouvy do 30. 4. 2020 a  
následný převod do osobního vlastnictví na základě výsledků marketingové soutěže „SUVerénní auto z Čerňáku“. 
 
Výhry 2. až 30. místo budou výhercům předány bezprostředně po skončení soutěže nebo v nejbližším technicky možném termínu. 
Organizátor si vyhrazuje osobní automobil zajistit výherci nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků na základě 
finálového kola. 
 
 
7. Osobní údaje 
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu této soutěže (dále jen údaje) do databáze 
provozovatele společnosti České reklamní centrum s.r.o., DIČ: CZ24846422, se sídlem Praha Strašnice, U hranic 3221/18, PSČ 100 00  
pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Provozovatel se zavazuje odpovídajícím způsobem zlikvidovat databázi do 14 dnů od skončení 
soutěže. Účastnící závěrečného kola soutěže během finálového večera dne 25. 4. 2019 souhlasí, že obrazový či zvukový záznam z tohoto 
večera může provozovatel použít pro své marketingové aktivity v provozovnách Merkur Casino, případně také v mediích.  
Účastí v soutěži vítěz hlavní ceny vozu Hyundai Tucson souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obrazových či zvukových záznamů 
ze závěrečného kola soutěže, které mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely provozovatele, zejména mohou být 
zveřejněny ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech provozovatele.  
 
 
8. Práva a povinnosti provozovatele 
Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže a vyhodnocení výsledků dovednostních soutěží podle 
vlastního uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Soutěže se smí zúčastnit 
pouze osoby starší 18 let. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k provozovateli, jakož i dalším 
společnostem zapojeným do soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.  
Stejně tak bude účastník vyloučen ze soutěže v případě, že provozovatel zjistí nebo  bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného 
nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. V případě 
dotazů účastníků soutěže provozovatel poskytne podrobné informace a podklady k průběhu soutěže „SUVerénní auto z Čerňáku“ na 
vyžádání na e-mailové adresa: info@crcentrum.cz.  
 
 
9. Odpovědnost 
Provozovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 
provozovatele než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Provozovatel bude dohlížet na regulérní průběh soutěže. 
 
 
10. Pravidla 
Tato oficiální pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže volně dostupná v provozovně všem jejím návštěvníkům. Účastí v soutěži 
souhlasí její účastníci s dodržováním těchto oficiálních pravidel.  
 
V Praze dne 28. 2. 2019                                                        
 

 


