HERNÍ ŘÁD
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pořadatelem soutěže s názvem „Hubni jako hvězda“ (dále jen „Soutěž“) je společnost business
promotion CZ s.r.o. se sídlem Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v
obchodním rejstříku - C 185785 vedeném u Městského soudu v Praze, IČ 24176702 (dále jen
„Pořadatel“), která zajišťuje průběh soutěže. Objednatelem soutěže je společnost REDUCCIA s.r.o. se
sídlem Okružní 1/147, Proboštov, 417 12, zapsaná v obchodním rejstříku – C 25967 vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČ: 28664523 (dále jen „Objednatel“).
Registrace do soutěže je možná od 29. 08. 2016 do 14. 10. 2016 do 23:59 pouze prostřednictvím
soutěžního webu www.hubnijakohvezda.cz. Pro vstup do soutěže je nutné absolvovat bezplatnou
konzultaci s výživovým poradcem NATURHOUSE na libovolné pobočce NATURHOUSE v období od 29.
08. 2016 do 18. 10. 2016. Dne 19. 10. 2016 bude 15člennou komisí ze všech zaregistrovaných
Účastníků vybráno 14 finalistů, které NATURHOUSE zveřejní na oficiálním Facebook profilu
www.facebook.com/naturhouse.cz, kde budou od 19. 10. 2016 do 02. 11. 2016 bojovat o přízeň a
„lajky“. Úplného Výherce soutěže vybere dne 03. 11. 2016 tříčlenná komise ze 14 finalistů. Finalisté i
úplný výherce budou vybráni na základě jejich přístupu a nadšení k hubnutí a k reprezentování
značky NATURHOUSE, podle nejlepší odpovědi na soutěžní otázku: Napiš nám, proč se chceš stát
tváří NATURHOUSE, jaká je tvoje motivace?
1. Soutěž začíná dne 29. 08. 2016 a končí dne 02. 11. 2016 v 23:59 hodin.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv pozastavit, prodloužit či úplně zrušit.
3. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.
II. SOUTĚŽÍCÍ
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která splňuje současně následující
podmínky: je občanem České republiky, nebo občanem členského státu EU s trvalým pobytem
v ČR (dále jen „Účastník“).
2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním,
obchodněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a Objednateli dále osoby ve vztahu k
některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
3. Pořadatel a Objednatel si vyhrazují právo na vyřazení Soutěžícího, který má BMI menší než 25,
nebo je pod vlivem léků či se dlouhodobě léčí s vážnou těžkou nemocí, z důvodu ochrany
zdravotního stavu Soutěžícího. Dále si Pořadatel vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího, který
nesplňuje podmínky Soutěže či nějak ohrožuje dobré jméno Pořadatele, porušuje dobré mravy
nebo negativně komentuje ostatní finalisty.
4. Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím je omezen na jednu platnou registraci.
III. SOUTĚŽ – HERNÍ SYSTÉM
1. Do Soutěže se Účastník zaregistruje vyplněním a odesláním registračního formuláře
prostřednictvím soutěžního webu www.hubnijakohvezda.cz nejpozději do 14. 10. 2016 do 23:59,
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na základě kterého bude kontaktován výživovým poradcem NATURHOUSE ze zvolené pobočky
pro absolvování bezplatné analýzy těla. Tato vstupní analýza je povinná pro vstup do soutěže a je
nutné ji absolvovat od 29. 08. 2016 do 18. 10. 2016.
Čtrnáct finalistů, kteří budou dne 19. 10. 2016 zveřejněni na oficiálním Facebook profilu
NATURHOUSE www.facebook.com/naturhouse.cz a budou moci bojovat o přízeň a „lajky“ od
ostatních uživatelů, vybere 15členná komise sestavená Objednatelem. Komise bude složena ze
zástupců franchisantů konceptu NATURHOUSE a jednatele společnosti REDUCCIA s.r.o.
Výhercem se stává Soutěžící, kterého ze 14 finalistů vybere dne 03. 11. 2016 tříčlenná komise
sestavená Objednatelem. Komise bude složena z jednatele, pracovníka marketingu a hlavní
výživové poradkyně Objednatele. Komise může i nemusí brát k úvaze počet „lajků“ finalistů
získaných na Facebooku.
Finalisté i úplný výherce budou vybráni na základě jejich přístupu a nadšení k hubnutí a
k reprezentování značky NATURHOUSE, podle nejlepší odpovědi na soutěžní otázku: Napiš nám,
proč se chceš stát tváří NATURHOUSE, jaká je tvoje motivace?
Pořadatel odpovídá za vyhlášení výsledků soutěže na oficiálním Facebook profilu
www.facebook.com/naturhouse.cz a za oslovení finalistů a Výherce a za předání ceny tomuto
Výherci.
V případě, že se Výherce k Výhře Pořadateli na jeho telefonickou nebo e-mailovou výzvu do 7 dnů
nepřihlásí, stane se Výhercem ten Soutěžící, který byl umístěn na následujícím místě v pořadí.
Cena bude předána pouze v případě, že Výherce řádně a pravdivě vyplní a předá Pořadateli
Prohlášení Výherce o splnění podmínek této Soutěže (dále jen „Prohlášení“), které bude
obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného pobytu, státní
občanství a prohlášení, že splňuje podmínky příslušné Soutěže podle tohoto Herního řádu
a souhlas s poskytnutím fotografických a video záznamů k užití Pořadateli. Formulář uvedeného
Prohlášení a Potvrzení bude Výherci po předchozí domluvě s Pořadatelem zasláno, nebo jej
obdrží při předjednaném převzetí výhry na vybrané pobočce Objednatele.

IV. VÝHRA
Výherce, určený podle předchozího článku, získá:
 Hubnutí na zvolené pobočce NATURHOUSE po dobu jednoho roku zdarma, počínaje první
návštěvou pobočky po převzetí Výhry. Hubnutím zdarma se rozumí obdržení veškerých
produktů značky NATURHOUSE doporučených výživovým poradcem zdarma. Výherce se
dále stává na dobu jednoho roku oficiální tváří značky NATURHOUSE.
1. Pořadatel kontaktuje Výherce nejdříve na e-mailové adrese, pokud Výherce na e-mailovou zprávu
neodpoví do jednoho pracovního dne, Pořadatel kontaktuje Výherce na telefonním čísle.
V případě, že Výherce nebude na telefonním čísle dostupný, zašle Pořadatel Výherci sms zprávu
o Výhře. Pokud se Výherce Pořadateli neozve zpět (e-mailovou zprávou, telefonicky, nebo
pomocí sms) nejpozději do 7 dnů od telefonického kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak
k Výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle čl. III. odst. 5.
Převzetím Výhry Výherce souhlasí s ročním hubnoucím programem, který začíná první návštěvou
pobočky po převzetí Výhry. Během tohoto procesu bude monitorován, fotografován a natáčen.
Přijetím výhry účastník souhlasí a zavazuje se povolit společnosti REDUCCIA s.r.o. používat jeho
příjmení, jméno, poštovní nebo internetovou adresu ve veškerých reklamních prohlášeních
souvisejících s touto soutěží, aniž by použití těchto údajů bylo důvodem k jakémukoliv plnění

2.

3.

4.
5.

s výjimkou vyhrané ceny, a to po maximální dobu 2 let. Z tohoto titulu výherce souhlasí a
zavazuje se povolit společnosti REDUCCIA s.r.o. a/nebo jejím tiskovým a fotografickým
partnerům, kteří s ní spolupracují, aby ho vyfotografovali a použili tuto fotografii v rámci mediální
komunikace, vedli s ním rozhovor nebo psali o něm reportáže pro účely zveřejnění na všech
typech nosičů. Výherce souhlasí s tím, že fotografie a rozhovor mohou být využity také zcela nebo
částečně v rámci národní komunikace a reklamy franchisové sítě NATURHOUSE na různých
nosičích: tisk všeho druhu, web, blog, plakáty, postery, letáky, CD, Cd ROM, DVD, sociální sítě a
v různých formách: reklamní reportáže, reklamní články, reklamní sdělení, články, video na
evropském území po dobu 2 let.
Pokud Výherce nedodá Pořadateli řádně vyplněné Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není
Pořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. V případě nedodání
Prohlášení, nevyplnění Potvrzení Výhercem nárok na Výhru zaniká.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel
tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze
strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou
účastí v Soutěži.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojde k žádné soutěžní
registraci, není Pořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj souhlas s těmito pravidly a současně
uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail,
telefon) poskytnutých společnosti REDUCCIA s.r.o., IČO 28664523 jako správci za účelem dalšího
marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání informací o
marketingových akcích správce, zahrnující zasílání informací a jiných obchodních sdělení
prostřednictvím sms zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále souhlasu s užitím těchto údajů
ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto
marketingovou soutěží, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu
2. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Pořadatel povinen tuto
informaci bez zbytečného odkladu předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
požádat Pořadatele o vysvětlení, nebo požádat Pořadatele o odstranění takto vzniklého stavu.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Pořadatel odstraní závadný stav neprodleně.

Nevyhoví-li Pořadatel žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad
pro ochranu osobních údajů.
4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Pořadateli.
5. Neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro organizaci Soutěže, jak vyplývá
z příslušných ustanovení tohoto Herního řádu, povede k vyřazení Soutěžícího ze Soutěže.
6. Účastník soutěže poskytuje společnosti REDUCCIA s.r.o. na dobu 2 let od účasti v soutěži
bezúplatně licenci k výlučnému užívání odpovědi na soutěžní otázku v původní nebo zpracované
či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu. Poskytnutou licenci
společnost REDUCCIA s.r.o. není povinna využít.

VI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. V případě technických či jiných problémů může být registrace či Soutěž přerušena. Pořadatel na
tuto okolnost vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení finalistů provádí mezi
registrovanými uživateli předtím, než došlo k přerušení.
2. Účast v této hře automaticky znamená bezvýhradné přijetí pravidel jako celku. Pokud by jedno
nebo více ustanovení těchto pravidel bylo prohlášeno za neplatné, ostatní klauzule si dále
ponechávají plnou platnost.
3. Veškerá nepřesná nebo nepravdivá prohlášení nebo falšování povedou k vyloučení účastníka
soutěže ze soutěže. Společnost REDUCCIA s.r.o. rozhodne o veškerých sporech týkajících se
soutěže a jejích pravidel.
4. Společnost REDUCCIA s.r.o. nebude odpovídat na žádné telefonické nebo písemné dotazy týkající
se interpretace nebo aplikace těchto pravidel, mechanismů nebo forem soutěže ani výherce.

VII. ZMĚNY HERNÍHO ŘÁDU
1. Objednatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení
změny na facebookovém profilu či na webové stránce www.hubnijakohvezda.cz, pokud
Objednatel neurčí pozdější datum.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění.
2. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Soutěže (www.hubnijakohvezda.cz) v období
od 29. 08. 2016 do 02. 11. 2016.
V Praze dne 28. 08. 2016
Pořadetel: business promotion CZ s.r.o.

V Praze dne 28. 08. 2016
Objednatel: REDUCCIA s.r.o.

