úplná pravidla marketingové akce
DEJ SI RANDE S BIJÁKEM!
Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové akce „DEJ SI RANDE S BIJÁKEM!“
(dále jen „akce"). Tento dokument závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke
spotřebitelům na území České republiky.
Jedná se o jediná, úplná a závazná pravidla, která jsou uložena u provozovatele akce a uveřejněna na
internetové adrese www.futurumhradec.cz.
OC FUTURUM Hradec Králové vyhlašuje marketingovou akci „DEJ SI RANDE S BIJÁKEM!“, v rámci
které nabídne zájemcům z řad návštěvníků centra možnost získat volné vstupenky ZDARMA do
hradecké pobočky Multikina CineStar, za nákupy učiněné v OC FUTURUM Hradec Králové.
Jedná se o marketingovou akci pořádanou obchodním centrem FUTURUM Hradec Králové ve
spolupráci s partnerem, společností CineStar, s. r. o., jež provozuje Multikino CineStar v OC
FUTURUM Hradec Králové.
1. Pořadatel a organizátor soutěže
a.

Pořadatelem akce je společnost MB Futurum HK s.r.o., se sídlem Olivova 4/2096, 110 00
Praha 1, jenž spravuje OC FUTURUM Hradec Králové.

b.

Organizátorem akce je společnost Bushido Marketing s.r.o.,se sídlem Závodní 2891/86, 703
00 Ostrava.

2. Termín a místo konání soutěže
a.

Akce se koná v prostorách nákupní galerie v OC FUTURUM Hradec Králové, Brněnská
1825/23a, 500 09 Hradec Králové. V rámci termínů, od 10. do 26. 3. 2017, a to vždy od 11:00
do 19:00 hod.

b.

Registrace účastníků do akce a převzetí volných vstupenek bude možné na sběrném místě,
přímo v OC FUTURUM Hradec Králové, Brněnská 1825/23a, 500 09 Hradec Králové, v prvním
patře centra před hlavním vstupem do Multikina CineStar, v termínu od 10. do 26. 3. 2017, a
to vždy od 11:00 do 19:00 hod.

c.

Volné vstupenky je možné uplatnit výhradně v hradecké pobočce Multikina CineStar v OC
FUTURUM Hradec Králové, Brněnská 1825/23a, 500 09 Hradec Králové.

3. Účastníci akce
a.

Účastníkem akce může být každá fyzická osoby starší 15-ti let s průkazem totožnosti platným
na území ČR, která v termínu akce nakoupí v jakékoliv kamenné prodejně nacházející se v OC

FUTURUM Hradec Králové, s výjimkou Hypermarketu TESCO a stánkového prodeje, a
zaregistruje se do akce u obsluhy sběrného místa.
b.

Za účelem zajištění co nevyšší objektivity při přidělování volných vstupenek jsou z akce
vyloučeny následující osoby:
i. osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli nebo organizátorovi
akce;
ii. zaměstnanci prodejen v OC FUTURUM Hradec Králové;
iii. společnosti zajišťující a podílející se na organizaci akce a jejich rodinní příslušníci;

4. Princip a podmínky akce


Do této akce věnuje OC FUTURUM Hradec Králové volné vstupenky do hradecké pobočky
Multikina CineStar o celkovém počtu - 6 000 ks. Volnou vstupenku je možné uplatnit pouze k
dalšímu řádně zakoupenému lístku na libovolný 2D film, z nabídky hradecké pobočky
Multikina Cinestar, až do 1.6.2017. Po uplynutí této doby platnost volné vstupenky propadá,
bez nároku na jakékoliv odškodnění. Volná vstupenka je přenosná.



V rámci akce je možné použít pouze účtenky z kamenných prodejen umístěných v OC
FUTURUM Hradec Králové, s výjimkou účtenek získaných nákupem v Hypermarketu TESCO či
ze stánkového prodeje, tzv. krátkodobých nájemců OC FUTURUM Hradec Králové.



Volnou vstupenku do Multikina CineStar je možné získat v případě, že budou splněny
všechny následující podmínky:



Volnou vstupenku do Multikina CineStar mohou získat pouze fyzické osoby, které se v
termínu pořádní akce, tj. 10. - 26. 3. 2017, od 11:00 - 19:00 hod., dostaví ke sběrnému místu
a předají obsluze sběrného místa platný pokladní doklad, tj. účtenku, prokazující že učinili
nákup v hodnotě vyšší než je požadovaný limit, a to 500 Kč (včetně platné sazby DPH).
Přičemž nákup musí být uskutečněn ve stejném termínu, jako registrace do akce. V případě,
že nákup bude učiněn v hodinách, mimo dobu konání akce, tj. v časech 9:00 - 11:00 hod. a
20:00 - 21:00 hod., je možné tyto nákupy registrovat a uplatnit nejpozději v průběhu
následujícího dne, v průběhu otevírací doby sběrného místa, tj. od 11:00 - 19:00 hod.



Pro možné zařazení zájemce do akce, je nutné provést registraci účastníka. Při které je
zájemce povinen obsluze sběrného místa předložit ke kontrole kromě platného pokladního
dokladu také čitelně vyplněnou registrační kartu účastníka s uvedenými údaji: jméno,
příjmení, rok narození, PSČ, pohlaví, telefonní kontakt a e-mail.



Organizátor i pořadatel akce si vyhrazují právo odmítnou do akce zařadit zájemce, který
nebude ochoten hodnověrně doložit pravost údajů uvedených na evidenční kartě,
prostřednictvím platného průkazu totožnosti s fotografií. Evidenční kartu naleznete také na
www.futurumhradec.cz a v tištěné podobě bude k dispozici u obsluhy sběrného místa.



Účastník poskytnutím svých kontaktních údajů, viz bod 4. e., a podpisem evidenční karty
potvrzuje, svůj souhlas s podmínkami akce a také souhlas se zpracováním osobních údajů pro
marketingové a obchodní účely organizátora a pořadatele akce. Zájemce svým podpisem na
evidenční kartě dále uděluje výslovný souhlas pořadateli a organizátorovi akce ke
shromažďování, zpracování, užívání a uchování osobních údajů za účelem identifikace
účastníka akce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese pořadatele.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a bezplatné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat
písemně na adrese pořadatele akce, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům,
právo na jejich opravu, jakož i další práva dle zákona o ochraně osobních údajů. Dále také
svým podpisem uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to na dobu neurčitou, tj.
do odvolání souhlasu na adrese pořadatele. Účastník svým podpisem také stvrzuje, že si je
vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem
přímého marketingu může kdykoli písemně odvolat na adrese pořadatele.



Účastník akce popisem evidenční karty uděluje pořadateli a organizátorovi akce souhlas s
použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se
jeho osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem či pořadatelem v
průběhu akce či v souvislosti s převzetím volných vstupenek. Audiovizuální záznamy mohou
být použity v rámci propagačních materiálů, či na webových stránkách a sociálních médiích, a
sdělovacích prostředcích. Účastník uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového a
územního omezení.



Jeden účastník může během celého trvání akce získat maximálně 5 ks volných vstupenek.
Přičemž výdej volných vstupenek se řídí tímto předpisem:








h.

do akce je možné zařadit pouze účtenky s minimální nominální hodnotou 500 Kč
(včetně platné sazby DPH);
hodnoty účtenek se nesčítají;
hodnota nákupu na 1 účtence: od 500 Kč do 999 Kč (včetně platné sazby DPH)
= 1 volná vstupenka do Multikina CineStar;
hodnota nákupu na 1 účtence: od 1000 Kč do 1499 Kč (včetně platné sazby DPH)
= 2 volné vstupenky do Multikina CineStar;
hodnota nákupu na 1 účtence: od 1500 Kč do 1999 Kč (včetně platné sazby DPH)
= 3 volné vstupenky do Multikina CineStar;
hodnota nákupu na 1 účtence: od 2000 Kč do 2499 Kč (včetně platné sazby DPH)
= 4 volné vstupenky do Multikina CineStar;
hodnota nákupu na 1 účtence: od 2500 (včetně platné sazby DPH)
= 5 volných vstupenek do Multikina CineStar;

Platnost volných vstupenek je omezena na dobu od 10.3. do 1.6.2017. Volnou vstupenku je k
možné uplatnit pouze k dalšímu řádně zakoupenému lístku v Multikině Cinestar na vybraný
2D film až do 1.6.2017. Volné vstupenky je možné uplatnit výhradně v hradecké pobočce

Multikina CineStar v OC FUTURUM Hradec Králové, Brněnská 1825/23a, 500 09 Hradec
Králové
i.

Hodnotu volné vstupenky nelze směnit za hotovost. Bez zakoupení platného lístku do kina,
není možné volnou vstupenku uplatit. Volné vstupenky jsou samostatně neplatné a
neprodejné.

j.

Pořadatel a organizátor akce si vyhrazují právo v odůvodněných případech změnit či doplnit
pravidla akce, či akci prodloužit, zkrátit, zrušit či přerušit.

k.

Vymáhání nároku na volné vstupenky v rámci této akce právní cestou je vyloučeno.

V Hradci Králové, dne 28.2.2017

