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              Fit Line soutěž s LITEX 

KAŽDÝ, kdo zakoupí soutěžní balení výrobku „fit line natur 175 g“ nebo „fit line rybí 175 g“ a 
nebo „fit line sýrová 175 g“ ZÍSKÁVÁ automaticky 10% slevu při nákupu v e-shopu firmy 
LITEX  na www.litex.cz , a může se zúčastnit soutěže o poukázky 9x 1.000 Kč a 3x 5.000 Kč na 
nákup výrobků firmy LITEX. 

Soutěž probíhá od 1. 3. 2011 do 31. 5. 2011. 

 

                       Úplná pravidla 

Pravidla a podmínky soutěže „fit line soutěž“ (dále jen soutěž) 

Tato pravidla a podmínky soutěže jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje průběh uvedené 
soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků. 

1. Organizátor soutěže  
 Choceňská mlékárna s.r.o., Kollárova 481, 565 01 Choceň, IČ 455 35 469 a zároveň 
 RUDOLF SKŘIVAN - LITEX, Tyršova 238, 570 01  Litomyšl, IČ 162 11 871 

dále jen „organizátor“. 
 
2. Termín konání soutěže 
Soutěž probíhá od 1. 3. 2011 do 31. 5. 2011 na území České republiky a Slovenské republiky. Soutěž končí dnem 
31. 5. 2011, a to i v  případě, že i po tomto datu budou ještě na trhu obaly s upoutávkami na soutěž. 
  
3. Účast v soutěži  
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, bez omezení věku, která zakoupí soutěžní balení výrobku „fit 
line natur 175 g“, nebo „fit line rybí 175 g“ a nebo „fit line sýrová 175 g“ (dále jen soutěžní baleni), označeného na 
víčku upoutávkou na soutěž, zapojí se do soutěže a splní její podmínky (dále jen soutěžící). V případě, kdy 
soutěžícím je osoba mladší 18ti let, bude zastoupena zákonným zástupcem. 
 
Účastník se zapojí do soutěže tím, že koupí soutěžní balení a doplní získaný jedinečný BONUSOVÝ KÓD 
z výrobku (uveden v leporelu na víčku) na webových stránkách www.litex.cz . Do soutěže o hlavní ceny se účastník 
zapojí tím, že doplní na příslušné webové stránce www.litex.cz unikátní kód FITLINE, který je uveden na každém 
soutěžním obalu (boku kelímku vedle datumu spotřeby). 
 

Soutěžní obal s unikátními kódy je soutěžící povinen uchovat pro případ výhry a následné 
kontroly unikátního soutěžního kódu!  
 
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže 
zařazeny. 
 
4. Výherce a výhry v soutěži 
Každý účastník soutěže, který doplní unikátní kód z víčka (leporela) soutěžního obalu výrobku  na webové stránky 
www.litex.cz a splní i ostatní podmínky soutěže, získává automaticky 10% slevu na nákup zboží v e-shopu na 
www.litex.cz , přičemž se slevy v jednom nákupu nesčítají.  
 
Soutěžní 10% slevu lze uplatnit nejdéle do 30. 6. 2011. 
 
Každý soutěžící, který splní podmínky soutěže se může zapojit do slosování o hlavní ceny – nákup zboží dle 
vlastního výběru v hodnotě 9 x 1.000 Kč a 3 x 5.000 Kč v e-shopu na www.litex.cz .  
   
Každý účastník soutěže se může zapojit do soutěže tolikrát, kolik soutěžních obalů vlastní a násobit tak svou šanci 
na získání některé z hlavních cen. 
 
Výherci jsou určeni losováním. Do losování jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže a zadali 
správný unikátní kód FITLINE (z boku kelímku vedle datumu spotřeby). Do  losování o hlavní výhry soutěže bude 
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soutěžící zařazen tolikrát, kolik kódů zaslal. Pokud by byl při losování soutěžící vylosován několikrát, náleží mu 
všechny ceny, které tímto losováním získá.  
  
Losování o hlavní výhry se uskuteční 3 krát. První proběhne dne 4.4.2011, druhé dne 2.5.2011 a třetí dne 6.6.2011, 
přičemž v každém losování bude losováno 3 x 1.000 Kč a 1 x 5.000 Kč. Do každého losování budou zařazeni 
všichni soutěžící, kteří splní podmínky soutěže a zašlou unikátní kód do konce předcházejícího kalendářního 
měsíce. Všechna losování proběhnou za přítomnosti zástupců společností LITEX AIR s.r.o. a Choceňská mlékárna 
s.r.o. a bude pořízen zápis o slosování. Výherci hlavních výher budou zveřejněni na webových stránkách 
organizátorů (www.chocenskamlekarna.cz, www.schutidotoho.cz a www.litex.cz), a budou informování formou e-
mailu a telefonicky nejdéle do 7 pracovních dnů ode dne slosování. 
 
Hlavní výhry – poukázku v hodnotě 1.000 Kč případně 5.000 Kč lze uplatnit nejdéle do 30. 6. 2011. 
 
5. Ostatní ustanovení 
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí 
v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, 
podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech 
organizátora během soutěže a po dobu 2 let od skončení soutěže. Soutěžící svou účasti v soutěži uděluje v 
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů 
poskytnutých organizátorovi, a to v rozsahu nutném pro organizování soutěže, její vyhodnocování a další 
marketingové zpracování. Účastník soutěže, který poskytl organizátorovi soutěže osobní údaje, má právo přístupu 
ke svým osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a 
účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně u organizátora soutěže odvolat.  
 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s konáním soutěže. Organizátor soutěže 
je oprávněn pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit a v krajních případech odvolat, a to pouze 
v případě, nastanou-li závažné a mimořádné okolnosti, zásadním způsobem bránící řádnému průběhu soutěže. 
 
Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 
 
Ze soutěže o hlavní výhry (ceny) jsou vyloučeni všichni zaměstnanci firmy Choceňská mlékárna s.r.o. a firmy 
RUDOLF SKŘIVAN – LITEX. 
 
Tato úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.chocenskamlekarna.cz , www.schutidotoho.cz a www.litex.cz. 
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