
Úplná pravidla facebookové soutěže 

„LETNÍ GRILOVACÍ SOUTĚŽ O KUŘECÍ PRODUKTY“ 

 

Pořadatel soutěže: 
Drůbežářský závod Klatovy a.s., ul. 5. května 112, Klatovy PSČ 33901, IČ: 45359989 zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 235.  
  

Název soutěže: 
„LETNÍ GRILOVACÍ SOUTĚŽ O KUŘECÍ PRODUKTY“ 

  

Místo průběhu soutěže: 
Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen 
„místo konání soutěže“). Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby z regionu Praha a 

Středočeský kraj, nebo osoby, které jsou schopné si v těchto regionech osobně převzít výhru. 
  

Trvání soutěže: 
Soutěž trvá od pondělí 5. července 2021 do úterý 3. srpna 2021. 

  

Podmínky účasti v soutěži: 
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v Praze nebo ve 

Středočeském kraji, nebo osoba, která je schopna si osobně převzít výhru v Praze nebo ve 

Středočeském kraji, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), 

má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže 
(dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK 
uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se 
zpracováním osobních údajů.  
  

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:  
Dne 5. července 2021 pořadatel vloží na zeď FACEBOOK stránky Drůbežářský závod Klatovy 
www.facebook.com/DZKlatovy/ soutěžní post v podobě: 
 

„LETNÍ SOUTĚŽ O KUŘECÍ PRODUKTY V HODNOTĚ 2 000 Kč  
Vyhlašujeme letní soutěž o kvalitní kuřecí produkty. Máte jedinečnou možnost vyzkoušet, jak 
chutná kvalitní české kuřecí maso z Klatov a produkty z něj. Tak, pokud rádi a často grilujete, 
jste kreativní a baví vás vymýšlet, co dát na gril a jak to hezky naservírovat, pak se určitě 
zapojte do naší soutěže a pochlubte se svým grilovacím uměním.  
 

PODMÍNKY SOUTĚŽE: 
1) Kupte libovolný produkt DZ Klatovy, připravte z něj pokrm na grilu a hotový pokrm vyfoťte 
společně s OBALEM produktu (naše produkty seženete v obchodních řetězcích Globus, Tesco, 
Kaufland, Albert a mleté kuřecí steaky např. LIDLu)  
2) Fotografii nahrajte do soukromé zprávy naší stránky DZ Klatovy m.me/dzklatovy 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/terms.php
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.me%2Fdzklatovy%3Ffbclid%3DIwAR3GRaYQzOUEQHf3UEeoFTjzSFltnXMOu-paws0dZxeXZtuMXNKwTFaJJOA&h=AT1oExbQoXbW9aUS4qZo2NdP-HJMTCzRMm58n3lLFS3g3lx_LhC0RPy5hNO-lGBryxwJrgjLc4FewJ1VJdfb5kyzXVogrKpoj7b0wNMHAWIUm66GIrMzUgbst5fqv_6EmLQA-Qo9Oi_h8a01UU0f2zIyfh20tfnTe88Hb9JyZXEuilV9cZia_i2M8xoTvd_9HKDIIe5ist7wmsCTd6exp9kGGhTMn3Q5DuBy0nrIJXg_jfBlqttt6ZJOVGNUv5zr8LQ36vqeK1N0NmdO3kMGUCBat6f31eIF3hp7pV23hgQbfD69KBaytTctgXG8vSI7Nklmsy1_VRfnFJnMGfKafEnfVdJTMZ8P4aFzXDBR3ius1Fw3CZNw-GCm0PaFQB1OpITrnuYxXRdBogAglQQf4RmUkAupkx55hKudeL7LciSYHxTrQZtG-Cgd5ciWUw5xBKWgWxQbDRwSgpjvBWR_3fQQMj7DTXz9GXETGQDBeJFTp2Dx0MUyXCpbwBxdM3_P664i49aqjyqYZy0LA67UJN8PV4Lhb4azFag6qBqaE9ayY5cmSY_tZtEer2Xl6qVM0QCTEPruGWfncloLbxzYZ3197b85zmFxcqg


3) Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby z regionu Praha a Středočeský kraj, nebo osoby, 
které jsou schopné si v těchto regionech osobně převzít výhru 

4) Soutěž poběží od 5. do 31. července 2021 

5) Tři nejlepší fotografie vyhlásíme 3. srpna 2021 a odměníme balíčky kuřecích produktů v 
hodnotě 2 000 Kč, 1 000 Kč a 500 Kč  

 

Úkolem soutěžících je vyfotit grilovaný pokrm s obalem libovolného produktu DZ Klatovy, 
který použili ke grilování. Soutěžní fotografie zašlou prostřednictvím soukromé zprávy 
m.me/dzklatovy  (facebook messanger).  

 

Termíny výběru nejlepších fotek: 2. srpna 2021. 

Termíny vyhlášení vítězů: 3. srpna 2021. 

 

Výhry a vyhlášení vítězů: 
Ceny do soutěže: kuřecí produkty DZ Klatovy. 

1. místo: produkty v hodnotě 2 000 Kč 

2. místo: produkty v hodnotě 1 000 Kč 

3. místo: produkty v hodnotě 500 Kč 

 

Výherci budou oznámeni na sociální síti FACEBOOK stránky Drůbežářský závod Klatovy dne 3. 

srpna 2021. Dále budou kontaktování prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti 
FACEBOOK nejpozději do 7 pracovních dnů od vyhlášení s výzvou, aby se dohodlo datum a 

místo osobního předání výhry. V případě, že se výherce neozve do 14 dnů od kontaktování, 
bude výhra postoupena jinému výherci. 
  

Autorská práva: 
Zasláním fotky soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie neporušuje jakákoliv 
autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo 
jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené 
na jeho zveřejnění pořadateli soutěže bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli 
nároků nebo věcného břemene.  
 

Soutěžící zároveň uděluje pořadateli svou účastí v soutěži právo zveřejnit fotografii na 

sociální síti FACEBOOK www.facebook.com/DZKlatovy/ a INSTAGRAM 

www.instagram.com/klatovskekureci/.  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých 
osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým 
aktivitám Provozovatele. Soutěžící dávají rovněž souhlas se zveřejněním jména a příjmení, 
pokud budou jako vítězové soutěže zveřejněni na sociální síti FACEBOOK 

www.facebook.com/DZKlatovy/ a INSTAGRAM www.instagram.com/klatovskekureci/.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.me%2Fdzklatovy%3Ffbclid%3DIwAR3GRaYQzOUEQHf3UEeoFTjzSFltnXMOu-paws0dZxeXZtuMXNKwTFaJJOA&h=AT1oExbQoXbW9aUS4qZo2NdP-HJMTCzRMm58n3lLFS3g3lx_LhC0RPy5hNO-lGBryxwJrgjLc4FewJ1VJdfb5kyzXVogrKpoj7b0wNMHAWIUm66GIrMzUgbst5fqv_6EmLQA-Qo9Oi_h8a01UU0f2zIyfh20tfnTe88Hb9JyZXEuilV9cZia_i2M8xoTvd_9HKDIIe5ist7wmsCTd6exp9kGGhTMn3Q5DuBy0nrIJXg_jfBlqttt6ZJOVGNUv5zr8LQ36vqeK1N0NmdO3kMGUCBat6f31eIF3hp7pV23hgQbfD69KBaytTctgXG8vSI7Nklmsy1_VRfnFJnMGfKafEnfVdJTMZ8P4aFzXDBR3ius1Fw3CZNw-GCm0PaFQB1OpITrnuYxXRdBogAglQQf4RmUkAupkx55hKudeL7LciSYHxTrQZtG-Cgd5ciWUw5xBKWgWxQbDRwSgpjvBWR_3fQQMj7DTXz9GXETGQDBeJFTp2Dx0MUyXCpbwBxdM3_P664i49aqjyqYZy0LA67UJN8PV4Lhb4azFag6qBqaE9ayY5cmSY_tZtEer2Xl6qVM0QCTEPruGWfncloLbxzYZ3197b85zmFxcqg
http://www.facebook.com/DZKlatovy/
http://www.instagram.com/klatovskekureci/
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Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento 
souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním 
údajům. 
 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními §11, § 12 a § 21, tj. zejména že 
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce 
odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování 
nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může 
obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
  

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení a telefonní číslo. 

  

Další důležité podmínky soutěže: 
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu 
jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění 
pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v soutěžním 
postu. 

  

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit 
v penězích. 
  

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím 
soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. 
Námitky podané později nebudou brány v potaz. 
  

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do 

soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. 
v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru. 
  

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či 
profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet 
FACEBOOK). 

  

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK 
profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či 
v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude 
pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. 
  

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci 

(především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy 
(komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry 
zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. 



Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, a osoby jim blízké a 
ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich 
zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto 
osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 
  

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální 
síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli 
soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.  
  

V Klatovech: dne 5. července 2021 

 


