
Pravidla hry Vyhrajte voucher do zábavního parku Mirakulum 
 

Provozovatel a sídlo prodejny: 
BROŽ – VÁPENÍK s.r.o., Mírové náměstí 66, Štětí, IČ 24231029 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C-vložka 200359 
www.b-v.cz   a   www.facebook.com/brozvapenik  

 
Provozovatel do hry vkládá jako výhru tyto VOUCHERY opravňující ke vstupu do zábavního parku Mirakulum: 

- 3x RODINNÝ pro 4 osoby (max. 2 dospělí) 
- 3x RODINNÝ pro 3 osoby (max. 2 dospělí) 
- 6x 1 OSOBA (dospělý nebo dítě od 90 cm) 

Vouchery jsou platné pouze pro sezónu 2019. 
 
Hra probíhá v termínu od 1. 4. 2019 00:00:00 hod. do 30. 4. 2019 23:59:59 hod. 
 
Účastníkem hry se může stát pouze fyzická osoba (spotřebitel) starší 18 let. 
Účastník hry (dále jen hráč) provádí nákupy zboží a služeb v prodejně provozovatele a za tyto nákupy sbírá razítka 
do HERNÍ KARTY (dále jen HK), kterou hráč obdrží též v prodejně provozovatele. HK obsahuje 12 polí určených pro otisk 
razítka. Počet razítek za nákup je stanoven takto: za každých 100Kč nákupu (u nákupu v hodnotě do 1100Kč) získá hráč 
do HK 1 (jedno) razítko, za nákup v hodnotě 1100Kč a vyšší získá 12 (dvanáct) razítek. 
 
V případě zaplnění všech 12 polí razítky se hráč může zapojit do losování o některý z voucherů. Podmínkou je vyplnění 
osobních údajů na druhé straně HK (jméno a příjmení, telefonní číslo, věková příslušnost, podpis) a vhození HK 
do sběrného boxu, který je umístěn v prodejně provozovatele. Svým podpisem hráč souhlasí se zpracováním výše 
uvedených osobních údajů pro účely hry a s uvedením svého jména a příjmení na výherní listině, jenž bude zveřejněna 
na webu a Facebooku provozovatele. 
Zpracovatelem osobních údajů je pouze provozovatel hry, poskytnuté údaje budou skartovány do 60 dnů od ukončení 
hry. 
 
Každý hráč může do sběrného boxu vhodit libovolný počet dle pravidel získaných a vyplněných HK. 
Vylosovaný hráč (dále jen výherce) však může být vylosován pouze jednou, tedy jednotlivý hráč může vyhrát pouze 
jeden voucher. Provozovatel si při losování výherců vyhrazuje právo HK nekompletně vyplněné, znehodnocené 
nebo odlišné od originálních vyřadit ze hry. 
 
Výherce bude o výhře informován nejpozději do 7 dní od konce hry, a to prostřednictvím telefonního čísla, se kterým se 
do hry zapojil. V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu. 
Současně bude výherce informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení jeho odpovědi na výherní zprávu. 
Pokud výherce ve stanovené lhůtě, do 5 pracovních dní, nedoručí provozovateli odpověď na výherní zprávu, bude ze hry 
vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch provozovatele 
hry, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému hráči, který splnil podmínky hry a byl 
vylosován jako náhradník. 
 
Výherce si výhru vyzvedne osobně v prodejně provozovatele, termín se stanoví dohodou. 
Při vyzvednutí výhry je výherce povinen předložit doklad prokazující jeho nárok na výhru (např. průkaz prokazující 
totožnost výherce za účelem zjištění jeho věku). 
 
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce 
okamžikem předání výhry výherci. 
Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit 
v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok. 
Hráč bude vyloučen v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání 
v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z hráčů či jiné osoby, kterým dopomohla danému hráči k získání výhry. 
Provozovatel může termín konání hry prodloužit anebo jej zkrátit. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla hry, či hru úplně zrušit 
bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků. 
O výhrách ve hře a celkovém pořadí výherců konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje provozovatel. 
V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek hry je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce/hráč. 
Účastí ve hře projevuje každý hráč svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 
Provozovatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 
 
Ve Štětí dne: 31.3.2019 


