Pravidla soutěže „Dovolená na farmě!“
I. Pořadatel soutěže
Pořadatelem reklamní soutěže s názvem „Dovolená na farmě!“ (dále jen „soutěž") je
společnost Němcova selská mlékárna Radonice spol. s r.o. , Růžičkova 76, 250 73
Radonice, IČO 256 80 421 (dále jen „pořadatel"). Soutěž je určena k podpoře prodeje
mléčných výrobků vyráběných pořadatelem.
II. Termín soutěže
Soutěž začíná 2.2. 2015 a končí 1.8. 2015.
III. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, starší 18-ti let, které jsou občany České
republiky, kteří se zaregistrují na webu www.mlekozfarmy.cz.
Soutěž probíhá pouze na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyřazeni zaměstnanci
a rodinní příslušníci pořadatele soutěže.
IV. Pravidla soutěže
Soutěžící obdrží za každý nákup nad 140 Kč jednu soutěžní kartu s unikátním kódem. Za
nákup je možné získat neomezený počet karet v závislosti na jeho celkové výši (140 Kč - 1
karta, 280 Kč - 2 karty atd.). Karty si soutěžící nemůže vybírat, ale dostává je náhodně.
Se soutěžní kartou je možné soutěžit dvěma způsoby.
První způsob spočívá v prostém sbírání karet, když za 6 nasbíraných karet obdrží soutěžící
výrobek pořadatele dle vlastního výběru. Seznam výrobků je uveden na webu
www.mlekozfarmy.cz/nase-vyrobky (mimo celé koliby a sýrového dortu). Kartička, která již
byla použita pro získání výrobku bude označena rozvozcem a nemůže již být použita znovu.
Druhý způsob spočívá ve sbírání karetních sérií a soutěží se o hlavní ceny. Pro účast v této
části soutěže se musí soutěžící zaregistrovat na webu pořadatele (www.mlekozfarmy.cz),
čímž dostane možnost nahrávat soutěžní kódy do systému. Pokud je již soutěžící
zaregistrován v systém pro odběr SMS upozornění, tak novou registraci neprovádí.
Celkem je možné nasbírat 36 soutěžních karet rozdělených do 6 sérií- 1. Polní práce
(traktor), 2. Kravín (kráva s teletem), 3. Svoz mléka (cisterna), 4. Výrobky (lahev mléka), 5.
Rozvoz (dodávka) a 6. Žolík (nápis Mléko z farmy).
Každá kategorie pak obsahuje 6 barevných variant jednoho obrázku. Cílem hry je tedy
sesbírat 6 barevných variant (a tedy unikátních kódů) jednoho obrázku a tím ukončit sérii.
Každá série reprezentuje jednu z částí výrobního cyklu mléka a je tedy nutné tuto logickou
posloupnost dodržovat i ve sbírání.
V PRŮBĚHU SOUTĚŽE JE MOŽNÉ SAMOZŘEJMĚ SBÍRAT SÉRIE PRŮBĚŽNĚ.
UKONČENÉ SÉRIE A LOGICKÁ POSLOUPNOST SE HODNOTÍ AŽ PŘI
UKONČENÍ SOUTĚŽE.
Vložený kód odpovídající kartě tuto kartu otočí a objeví se její líc.
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Například: Soutěžící, který nasbírá kompletní 3. a 4. sérii dosáhne horšího výsledku než ten,
který ukončil pouze sérii č.1.
V každé sérii (vyjma žolíků) může soutěžící jednou použít kartu žolíka místo jakékoliv jiné
karty. Pokud po použití žolíka sesbírá i kartu, za kterou žolíka použil a bude ho chtít za tuto
vyměnit, tak se kód z žolíka stává neplatným a není možné ho již využít.
Karty je možné u rozvozových aut směnit za ty, které soutěžící potřebuje a to principem 2:1
za běžné karty a 4:1 za žolíky. Za 2 (4 v případě žolíka) karty si může soutěžící vybrat kartu
jinou, která mu více vyhovuje. Tuto výměnu je nutné předem domluvit přes e-mail
soutez@mlekozfarmy.cz a to vždy minimálně s denním předstihem před požadovaným
doručením (dnem závozu). Vyměněné kódy z karet budou zneplatněny a nebude možné je
použít. Karty, které chce soutěžící vyměnit nesmí být použity pro výběr výrobku zdarma
(nesmí být označeny).
Soutěžní kartičky budou vydávány do 25.7. 2015 a následující týden je určen pro vydávání
garantovaných cen, či výměnu karet.
Dne 3. srpna 2015 bude vyhodnocen výherce, který ukončil nejvíce karetních sérií v
logickém pořadí.
Soutěžící s nejvíce ukončenými sériemi v logickém pořadí vyhrává týdenní pobyt na farmě
pro 4 osoby. Pokud bude více soutěžících, kteří ukončili stejný počet sérií, tak se bude
přihlížet k počtu nasbíraných karet v sérii následující. Při shodě i v tomto případě se o výherci
rozhodne ve vědomostní on-line soutěži zaměřené na službu Mléko z farmy a oblasti s ní
spojené. Soutěžící, který v této vědomostní soutěži prohraje automaticky získává druhou cenu
v pořadí.
Druhý v pořadí získává týdenní pobyt na farmě pro 2 osoby. Při rovnosti nasbíraných karet se
postupuje jako v případě výherce hlavní ceny.
Soutěžící s třetím nejlepším výsledkem získává víkendový pobyt na farmě pro 4 osoby a
soutěžící na místě 4. víkendový pobyt na farmě pro 2 osoby.
Soutěžící na 5. až 8. místě získávají poukaz na nákup výrobků pořadatele v hodnotě 1.000Kč.
Soutěžící na 9.- 20. místě získávají zástěru a chňapku s logem pořadatele.
Soutěžící na 21.-40. místě získávají šálek na kávu s podšálkem logem pořadatele.
Soutěžící na 41.-60. místě získávají hrnek na mléko s logem pořadatele.
Výherci:
Výherci soutěže jsou:
1. výherce hlavní ceny, kterou je týdenní pobyt v penzionu na Farmě Moulisových v Milíně.
2. výherce druhé ceny, kterou je týdenní pobyt v penzionu na Farmě Moulisových v Milíně.
3. výherce třetí ceny, kterou je víkendový pobyt (dvě noci) pro čtyři osoby v penzionu na
Farmě Moulisových v Milíně.
4. výherce čtvrté ceny, kterou je víkendový pobyt (dvě noci) pro dvě osoby v penzionu na
Farmě Moulisových v Milíně.
5. výherce páté až osmé ceny, kterou je poukaz na nákup výrobků pořadatele v hodnotě 1.000
Kč,
6. výherci deváté až dvacáté ceny, kterou je zástěra a chňapka s logem pořadatele,
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7. výherci dvacátéprvní až čtyřicáté ceny, kterou je šálek na kávu s podšálkem s logem
pořadatele.
8. výherci čtyřicátéprvní až šedesáté ceny, kterou je hrnek na mléko s logem pořadatele.
Údaje o všech výhercích (tj. jméno, příjmení, adresa včetně PSČ) budou uloženy v
elektronické podobě do databáze u pořadatele soutěže, který zaručuje jejich správu a ochranu.
Ceny budou předány výhercům osobně nebo odeslány poštou nejpozději do 15. 9. 2015.
V. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či odvolání. Výhry nelze
vyplatit v hotovosti a pořadatel soutěže nenese odpovědnost za zpoždění, popř. ztrátu
zaslaných zásilek. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s
tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména a fotografie výherce hlavní ceny ve sdělovacích
prostředcích a dále je užít pro účely dokumentace reklamní soutěže nebo reklamu jím
nabízených výrobků či služeb. Soutěžící zároveň tak projevuje i svůj souhlas s tím, že
pořadatel je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje soutěžících poskytnuté v
rozsahu této soutěže. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi
právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím,
že poskytnutí údajů je dobrovolné, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z §§ 11 a 21
tohoto zákona. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
VI. Závěrečná ustanovení
Pravidla soutěže (dále jen „pravidla") jsou v plném znění uložena na adrese Němcova selská
mlékárna Radonice, spol. s r.o., Vinořská 254, 250 73, Radonice a na internetové adrese
pořadatele www.mlekozfarmy.cz. Pravidla jsou k nahlédnutí přístupná všem osobám bez
omezení. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj
souhlas s jejími pravidly.
V Radonicích dne 21.1.2015

Němcova selská mlékárna Radonice spol. s r.o.
Ing. Tomáš Němec, jednatel
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