
PRAVIDLA SOUTĚŽE
o nákup na Aktin.cz v hodnotě 3 x 1 500 Kč

I. 

Obecná ustanovení
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Olga Bajková Brown, Teličkova 6, Přerov (dále jen 

„Pořadatel“). 

2. Podmínkou zařazení do soutěže je  splnění souboru úkolů na sociální síti Instagram (dále jen 

Instagram) nebo sociální síti Facebook (dále jen Facebook):

a) Vytvořit příspěvek (fotku, video nebo reels) s tištěnou kuchařkou Fit bez diet, na kterém 

půjde vidět obálka knihy.  Celkové pojetí příspěvku je na Soutěžícím. 

b) Příspěvek zveřejnit na Facebooku či Instagramu nebo na obou. Příspěvek musí být 

veřejný, tedy viditelný pro kohokoliv, nikoliv pouze přátele.

c) U příspěvku označit profil @bajolafitcz, a to správným způsobem tak, aby se po kliknutí 

na označení zobrazil profil @bajolafit.cz na dané sociální síti. 

3. Soutěž vyhrává:

a) příspěvek, který bude mít v momentě losování nejvíce označení „to se mi líbí“ (lajků, 

srdíček či podobných reakcí),

b) příspěvek, který dle vlastního uvážení zvolí Pořadatel,

c) příspěvek, který Pořadatel vybere náhodným losováním.

4. Jedná se o marketingovou soutěž, která nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách. 

5. Soutěž probíhá na území České republiky od 1. 11. 2022 od času zveřejnění do 31. 12. 2022.

II. 

Soutěžící 
1. Účastníkem soutěže může být pouze osoba s doručovací adresou na území České republiky, 

která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). 

2. Účast Soutěžícího v soutěži je založena na splnění úkolu či úkolů viz bod I.2.

3. Účastník Soutěže může být zařazen do Soutěže víckrát, pokud vždy splní podmínky této 

Soutěže.  Může tedy vytvořit libovolný počet příspěvků.

4. Do Soutěže se nemohou zapojit osoby, které s Pořadatelem marketingově spolupracují (dle 

ústní či písemné dohody) na propagaci tištěné kuchařky Fit bez diet.

https://www.bajolafit.cz/eshop/kucharka-fit-bez-diet/


III. 

Výherci, výhry a způsob určení výherců
1. Ze Soutěže vzejdou 3 výherci. Soutěž vyhrává autor příspěvku:

a) který bude mít v momentě losování nejvíce označení „to se mi líbí“ (lajků, srdíček či 

podobných reakcí).

b) kterého dle vlastního uvážení zvolí Pořadatel,

c) kterého Pořadatel vybere náhodným losováním.

2. Pokud bude mít více příspěvků stejné množství označení „to se mi líbí“ (lajků, srdíček či 

podobných reakcí), rozhodne o výherci Pořadatel dle vlastního uvážení.

3. Každý Výherce získá nákup v hodnotě 1 500 Kč v e-shopu Aktin.cz, kdy Pořadateli sdělí, které

produkty si vybral a ty mu budou zaslány.  V částce 1 500 Kč je zahrnuto i poštovné/dopravné. 

Tedy celková cena objednávky vč. dopravy musí být do hodnoty 1 500 Kč.

4. Výhru je možné čerpat pouze najednou a jednorázově. Nevyčerpanou částku nelze čerpat 

dodatečně.

5. Výhru do soutěže věnuje Pořadatel soutěže.

6. Losování proběhne do 5. 1. 2023.

7. Pokud výherce nesplní všechna pravidla Soutěže, výhra mu nenáleží a bude vybrán náhradní 

výherce.

8. Pořadatel výherce zkontaktuje prostřednictvím  sociální sítě, přes kterou se do Soutěže 

zapojil. V případě, že výherce nesdělí do 36 hodin svoji doručovací adresu, jeho nárok na 

výhru zaniká. 

9. Výhra bude výherci doručena prostřednictvím dopravce na jeho doručovací adresu do 31. 1. 

2023.

10. Pokud nebude žádný Výherce, nenáleží výhra žádná.

11. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani 

alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených 

s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení 

důvodů předčasně ukončit. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od

okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele. 

https://aktin.cz/?p=rzbk7&utm_source=bajola&utm_medium=partner&utm_campaign=link


3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který 

porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné 

podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů či pokud 

pořadatel nabude přesvědčení, že soutěžící při soutěži použil podvodné či nekalé praktiky.

4. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani 

spravována provozovatelem sociální sítě Instagram a Facebook. Provozovateli Instagramu a 

Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a 

společnost Instagram Inc. a Facebook nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže. 

5. Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním 

osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem 

spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího 

ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ 

pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové 

adrese olga@bajolafit.cz či na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do 

jednoho týdne od jeho doručení pořadateli. 

6. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich 

dodržování.  

7. Soutěžící souhlasí s uvedením svých poskytnutých osobních údajů na sociálních sítích 

a webových stránkách Pořadatele.

8. Soutěžící souhlasí se zveřejněním svého příspěvku a případné poskytnuté recenze či výtahu z 

recenze na sociálních sítích Pořadatele a dále ho opravňuje k využití v marketingových 

materiálech, e-mailech či na webových stránkách Pořadatele, a to po neomezeně dlouhou 

dobu.

9. Pokud se Soutěžící zapojil do Soutěže prostřednictvím platformy Facebook nebo Instagram, 

souhlasí také s využitím fotografie své osoby, kterou má veřejně přístupnou na této 

platformě, pro  účely pořadatele, a to zejména na jeho webu a sociálních sítích v rámci 

zveřejnění jeho recenze, po neomezeně dlouhou dobu.

10. Tato pravidla se zveřejňují na webu www.bajolafit.cz a účinnosti nabývají dnem 24. 11. 2022.


