
Novoměstská losovačka

1. Pořadatel soutěže
město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
Mail: novomestska.losovacka@nmnm.cz
Tel: 566 598 330, 566 598 427

2. Podmínky pro účast provozoven v soutěži
 Majitel zaregistruje provozovnu na mail aneta.linkova@meu.nmnm.cz 
 Majitel  provozovny  dle  živnostenského  rejstříku  (právnický  nebo  fyzická  osoba)  musí  mít

sídlo/trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech
 Adresa  provozovny,  která  bude  do  soutěže  zapojena,  se  musí  nacházet  v Novém  Městě  na

Moravě a jeho místních částech 
 Provozovna musí být viditelně označena propagačními materiály, které poskytne Pořadatel na

svoje náklady.

3. Pravidla soutěže
 Soutěž probíhá v období  od 01.06.2021 do 30.09.2021 
 Soutěže se mohou účastnit fyzické a právnické osoby (dále jen soutěžící), které nakoupí zboží

nebo  služby  v označené  provozovně,  a  odešlou  fotku  nebo  scan  účtenky  na  e-mail:
novomestska.losovacka@nmnm.cz, nebo přinesou kopii účtenky doplněnou o kontaktní údaje
na informačním centru 

 Zasláním  účtenky  soutěžící  souhlasí  se  zpracováním  zveřejněním  osobních  údajů  pro  účely
soutěže

 Zaslaná účtenka musí být vystavena v období, ve kterém probíhá soutěž
 Minimální útrata na účtence musí dosahovat alespoň 100 Kč
 Soutěžící je povinen si uchovat všechny účtenky, kterými se účastní soutěže.
 Účtenky, kterou budou splňovat všechny podmínky soutěže, budou 1x měsíčně losovány
 Uzávěrka slosování je ve 23:59 hodin dne předcházejícího slosování
 Do slosování budou vloženy účtenky obdržené v období od uzávěrky posledního slosování do

uzávěrky aktuálního slosování
 Do 1. slosování budou vloženy účtenky obdržené od zahájení soutěže do uzávěrky 1. slosování
 Do každého slosování jsou vloženy tyto výhry:

o 2000 Kč
o 1000 Kč
o 3. – 4. cena Víno
o 5. – 10. cena Pivo Hejkal
o 11. -  20. Šátek NMNM

 Po posledním slosování proběhne mimořádné slosování hlavní  ceny, do které budou vloženy
všechny obdržené účtenky, které nebyly vylosovány v předchozích slosováních.
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 Hlavní cena mimořádného slosování je 10 000 Kč.
 V  průběhu  soutěže  bude  1x  měsíčně  vyhlášena  soutěžní  otázka  na  Facebookovém  a

Instagramovém profilu města. Fanoušci stránek budou soutěžit o 2 poukazy v hodnotě 500 Kč do
jimi vybraného podniku. Kromě správně odpovědi uvedou i uvedou fanoušci i do jakého podniku
by poukaz chtěli. Vítězové budou vždy dva - jeden na Facebooku a druhý na Instagramu. 

 Výherci budou kontaktováni Pořadatelem soutěže po každém slosování na e-mail,  ze kterého
byla odeslána výherní účtenka, nebo na poskytnuté kontaktní údaje.

 Výherci  budou  uveřejnění  na  noviny.nmnm.cz  a  sociálních  sítích  města  v rozsahu  jméno  a
příjmení.

 Výherci si vyzvednou ceny na MěÚ Nové Město na Moravě
 Za nezletilé osoby převezme výhru jejich zákonný zástupce
 Za právnické osoby převezme výhru osoba oprávněná jednat za právnickou osobu
 Při převzetí ceny je výherce povinen předložit originál vylosované účtenky
 Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok

vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související  s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího
předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR: 
město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

 Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v

případě  sporu  posoudit  a  rozhodnout  o  nároku  na  jakoukoli  výhru,  včetně  práva  vyloučit
kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla
anebo byl  z  této  činnosti  důvodně  podezřelý,  a  to  bez  náhrady  nákladů  či  škody,  která  by
vyloučením mohla  účastníkovi  soutěže vzniknout.  Případné námitky  s  průběhem soutěže lze
pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů
od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o
námitce je konečné.


