
Pravidla soutěže kvíz k 20. výročí Paláce knih Luxor 

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost NEOLUXOR, s.r.o., se sídlem Nádražní 896/30, 150 00
Praha 5, IČ: 625 77 620, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 32816, e-mail: info@luxor.cz, kontaktní telefon …+420 246 034 246.

Předpoklady účasti

Účastníkem soutěže se může stát osoba, která dosáhla věku 18 let. Pracovníci, zástupci, 
smluvní pracovníci nebo poradci organizátora a s ním spojených podniků, ostatní osoby 
podílející se na soutěži o ceny jsou – rovněž i jejich rodinní příslušníci a členové domácnosti – 
jsou z účasti vyloučeni.
Účast v soutěži o ceny je bezplatná. Neexistuje žádná povinnost nákupu.

Průběh a realizace soutěže o ceny

Soutěž probíhá formou kvízu na webovém formuláři. 

Účastník se zaregistruje k soutěži na pkl.lukor.cz, přičemž uvede své jméno a příjmení, datum 
narození a e-mailovou adresu. 

Po registraci si Účastník přečte kvízové otázky, které mají vždy jedno správné řešení. 
Odpovídá zaškrtnutím správné možnosti odpovědi na soutěžním formuláři. 

Odpovědi odešle Účastník na prostřednictví tlačítka „Odeslat a soutěžit“ na webovém 
formuláři. 

Organizátor následně odpovědi vyhodnotí, a to v tom pořadí, jak jsou odpovědi doručovány.

První, pátý a dvacátý Účastník, který odpoví správně na všechny kvízové otázky se stává 
výhercem. Výhrami jsou slevové kupony na nákup v prodejnách Neoluxor. 

První výherce získává kupon v hodnotě 1.500,- Kč, druhý výherce (pátý účastník se správnými 
odpověďmi) získává kupon v hodnotě 1000,- Kč a třetí výherce (dvacátý účastník se 
správnými odpověďmi) získává kupon ve výši 500,- Kč.

Termín soutěže

Soutěž proběhne od 9. do 14. 8. 2022. Kvízové otázky budou zveřejněny na pkl.luxor.cz dne
9.8.2022 v 10:00 hodin. Soutěžní kvíz musí být vyplněn v tomto období, odpovědi musí být
odeslány výše uvedeným způsobem do 14.8.2022, 23:59 hodin.

Cena, vyhledávání a informování výherce

mailto:info@luxor.cz


Organizátor vyrozumí výherce do dvou (2) týdnů po skončení soutěže e-mailem, a to na 
kontaktní adrese zadaným Účastníkem při registraci.
Pokud není možné kontaktovat výherce podle postupu k informování, popř. pokud výherce 
do 5 pracovních dnů neodpoví, vyhrazuje si Organizátor právo zjistit nového výherce.

Další podmínky

Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené, poškozené nebo opožděné zásilky, 
které jsou způsobeny problémy v síti, v hardwaru nebo v softwaru. Doklad o odeslání není 
uznáván jako potvrzení o přijetí. Zásilky od zástupců, třetích osob nebo organizovaných 
skupin nebo automaticky počítačem generované zásilky nejsou přípustné.

Organizátor za žádných okolností neručí za technické selhání, chybné funkce nebo ostatní 
problémy, které vedou ke ztrátě odpovědí nebo jiného sdělení nebo k chybné registraci.

V případě sporu rozhoduje Organizátor. Účastník má právo obrátit se v případě 
nespokojenosti s řešením sporu na Českou obchodní inspekci anebo na soud. 

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž o ceny ukončit nebo kdykoli změnit podmínky účasti, 
pokud toto podle vlastního uvážení pokládá za nezbytné nebo pokud se vyskytnou okolnosti, 
na které nemá žádný vliv.

Pokud by bylo při obdržení zjištěno, že cena nefunguje nebo že má vady nebo poškození, 
musí být Organizátor informován do sedmi (7) dnů od obdržení ceny, a to písemně. Nestane-
li se tak, považuje se cena za bezvadnou a přijatou.  Zákonná práva výherce tímto zůstávají 
nedotčena.

Pokud existuje důvod k domněnce, že jsou tyto podmínky účasti porušeny, nebo že některý 
Účastník poskytl falešné, nečitelné, podvodné nebo jiné neplatné, popř. nepřípustné 
informace, je na vlastním uvážení Organizátora, zda Účastníka vyloučí či zda mu odepře 
výhru.

Organizátor ručí pouze za škody, které byly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo
zaviněným porušením některé povinnosti podstatným způsobem. Shora uvedená omezení 
odpovědnosti, popř. její vyloučení neplatí pro škody ze zaviněného ublížení na zdraví nebo na
životě nebo ohledně jiné odpovědnosti, jíž se nelze smluvně zbavit

Účastník přihlášením do soutěže dává najevo, že bere na vědomí, že Organizátor jako správce
bude zpracovávat jeho osobní údaje ve výše uvedením rozsahu v souladu se zásadami 
uvedenými na https://www.luxor.cz/page/ochrana-osobnich-udaju a to pro účely plnění 
svých závazků vůči Účastníku a ochrany práv Organizátora (jde zejména o předání výhry, 
řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a vyhlášení výherců). Osobní údaje budou 
zpracovávány po dobu trvání soutěže a dalších čtyř let od skončení lhůty po předání výher 
z důvodu běhu promlčecích lhůt. Osobní údaje mohou být zpracovávány v rozsahu a k účelům
výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených Organizátorem jako
správcem Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním
nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v 
soutěži. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na
opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování 
osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v 
GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v 

https://www.luxor.cz/page/ochrana-osobnich-udaju


rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění 
závadného stavu. Pokud si v budoucnu nepřejete dostávat další zprávy od Organizátora a 
budete si přát, abyste z její databáze byli odstraněni, nebo pokud chcete upravit své údaje 
nebo změnit způsob, jakým od nás dostáváte zprávy, může se obrátit na dpo@euromedia.cz .

Tyto podmínky účasti podléhají právu České republiky. Zákonné předpisy k omezení volby 
práva a k použitelnosti kogentních předpisů státu, v němž má Účastník jako spotřebitel svůj 
obvyklý pobyt, zůstávají nedotčeny.
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