Pravidla akce „Kapky štěstí“
1. Vyhlašovatel a organizátor
Vyhlašovatelem a organizátorem akce „Kapky štěstí“ (dále jen „Akce“) je společnost Kavárna
štěstí s.r.o. se sídlem se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO 05111901 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257930 (dále jen
„vyhlašovatel“).
Pravidla upravující podmínky Akce jsou
www.kavarnastesti.cz a na každé provozovně.

v plném

znění

dostupná

na

webu

2. Termín a místo konání Akce
Akce probíhá v termínu od 6. 6. 2019 do 31. 12. 2019 (dále jen „Doba konání Akce“)
v Kavárně štěstí „Prima pekárna (Kavárna Štěstí), Hlavní tř. 441/67, 736 01 Havířov“.
3. Podmínky účasti v Akci
3.1. Zapojení se do Akce
Účastník se zapojí do Akce tak, že v Době konání Akce učiní v Kavárně štěstí nákup nápoje
(káva, čaj, horká čokoláda, limonáda) s výjimkou hazardních her, Šťastných a Rentiérských
nápojů (tj. okamžitých loterií, číselných loterií apod.) v minimální hodnotě 29Kč, přičemž po
splnění této podmínky dostane od obsluhy Kavárny štěstí jednu hrací stírací kartičku „Kapky
štěstí“ (dále jen „kartička“). Soutěže se lze zúčastnit také tak, že mu kartičku nabídne
hosteska Kavárny štěstí.
Z Akce jsou vyloučeny osoby, které v Době konání Akce jsou v pracovním nebo obdobném
poměru k Vyhlašovateli.
3.2. Podmínky Akce
V rámci Akce bude za splnění podmínek Akce rozdáno 8 000 ks kartiček.
Účastník bezprostředně po obdržení kartičky setře její stírací plochu. Počet nalezených
symbolů smajlíků „Štístkařů“ pod stírací plochou určí jeho výhru.
3.3. Výhry
V Akci může účastník získat výhry v podobě slevových poukázek na další nákup a v podobě
kreditu, který bude nahrán na zákaznickou kartu, a který může účastník využít do
31.12.2019.
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Tabulka výher:
Počet „Štístkařů“

Výhra

1 štístkař
2 štístkaři
3 štístkaři
4 štístkaři
5 štístkařů
6 štístkařů

5 Kč na další nákup
10 Kč na další nákup
20 Kč na další nákup
50 Kč na další nákup
Zákaznická karta s kreditem 200 Kč
Zákaznická karta s kreditem 1000 Kč

Výherní kartička musí být obsluze předána bezprostředně po uskutečnění nákupu.
1) Hotovost na další nákup:
Účastníkovi je na místě předána hotovost (5 Kč, 10 Kč, 20 Kč nebo 50 Kč), kterou
může využít na další nákup ze sortimentu Kavárny štěstí.
2) Zákaznická karta s 200/1000 Kč kreditem:
Pokud vyhrál účastník zákaznickou kartu s kreditem 200 či 1000 Kč, obsluha mu ji
předá přednabitou na tuto částku. Voucher je možné uplatnit při dalším nákupu v
jakékoli Kavárně štěstí nejpozději však do 31.12.2019, jinak pozbývá platnosti.

5. Závěrečná ustanovení
Zapojením do Akce Účastník potvrzuje, že se seznámil s Pravidly Akce a zavazuje se je
dodržovat a že zároveň vzal na vědomí informaci o zpracování osobních údajů.
Do Akce budou zařazeni všichni účastníci, kteří splní pravidla.
Vyhlašovatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo
odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním
na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů
vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit
nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce,
nebude moci akce pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního
uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v
případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně
práva vyloučit účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla či obecně
závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý. V případě vyloučení
účastníka z Akce z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká.
Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v
souvislosti s akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost
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výtahů z těchto pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních
materiálech, ani za případné tiskové chyby.
Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky.
Datum vydání Pravidel: 6.6.2019
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