ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Nový tvar pečiva
z plundrového nebo listového těsta“

1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE:
Vyhlašovatelem soutěže je společnost La Lorraine, a.s., se sídlem Kladno, U Kožovy
hory 2748, PSČ 272 01, IČ: 25544551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14504 (dále též jen „vyhlašovatel“).
2. NÁZEV SOUTĚŽE:
„Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta“ (dále též jen „soutěž“).
3. TÉMA SOUTĚŽE
Tématem soutěže je vytvoření originálního návrhu tvaru pečiva z listového nebo
plundrového těsta s náplní či bez náplně (dále též jen jako „návrh“). Pečivo musí být
navrženo tak, aby byla realizovatelná jeho výroba na lince, která funguje na principu tzv.
„nekonečného pruhu těsta“ (viz. ukázka výroby hřebenu s náplní v Příloze č. 1, která je
nedílnou součástí těchto pravidel).
4. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
Návrhy je možno do soutěže přihlásit (podat) v období od 20.4.2016 do 31.5.2016
včetně. Soutěž je jednokolová.
5. POŽADAVKY NA NÁVRH, DODÁNÍ NÁVRHU:
5.1 Návrh nového tvaru pečiva musí být zaslán vyhlašovateli v podobě kresby či grafiky.
Tvary pečiva nesmí být totožné s těmi, které vyhlašovatel již na lince vyrábí, resp.
které je linka vyhlašovatele schopna vyrábět. Tvary pečiva, které vyhlašovatel vyrábí,
resp. jeho linka je schopna vyrábět, jsou specifikovány v Příloze č. 2, která je nedílnou
součástí těchto pravidel.
5.2 Návrh musí být zaslán na e-mailovou adresu z.stuchlova@llbg.com nejpozději do
31.5.2016. V předmětu e-mailové zprávy s návrhem bude uvedeno „Soutěž La Lorraine
– tvar pečiva“.
5.3 Návrh ve formátu „pdf“ pojmenovaný „příjmení jméno“ soutěžícího musí být vložen do
e-mailové zprávy (označené dle odst. 5.2 výše) jako její příloha. V případě předložení
více návrhů od jednoho soutěžícího musí být název návrhu na konci doplněn o číslici
1 – 10 (každý z vícero návrhů od jednoho soutěžícího musí být označen jiným číslem).
5.4 Jeden soutěžící smí předložit (zaslat) do soutěže maximálně 10 návrhů.
6. VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ, OZNÁMENÍ VÝHER, ODMĚNA:
6.1 Hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční do 30.6.2016. Ze soutěžních návrhů vybere
komise složená ze zástupců vyhlašovatele nejzdařilejší návrh/návrhy.
6.2 Soutěžící, jehož návrh/jejichž návrhy budou vybrány jako nejzdařilejší, obdrží
výhru (odměnu) ve výši 15 000 Kč.
6.3 O výsledku soutěže (o tom, zda byl jejich návrh vybrán jako nejzdařilejší či nikoliv) budou
soutěžící informováni nejpozději 10 dnů od vyhodnocení návrhů na e-mailovou adresu,
ze které byl jejich návrh odeslán.

6.4 Vítězi/vítězům soutěže vznikne okamžikem doručení oznámení o tom, že jeho/jejich
návrh byl vybrán jako nejzdařilejší, povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez
zbytečného odkladu licenční smlouvu, kterou soutěžící poskytne vyhlašovateli
veškerá práva (licence) k návrhu, která lze dle dotčených právních předpisů poskytnout,
zejména pak výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití návrhu včetně
jeho změn, s tím, že výhra je zároveň odměnou za poskytnutí licence. V případě, že
nebude výherce ke dni uzavření smluv dle tohoto ustanovení zletilý, musí být smlouvy
podepsány též zákonným zástupcem výherce.
6.5 V případě, že soutěžící, popř. jeho zákonný zástupce neuzavře s vyhlašovatelem
nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vyrozumění o vybrání jeho návrhu jako
nejzdařilejšího licenční smlouvu dle předchozího odstavce, ztrácí nárok na výhru.
7. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
7.1 Odesláním e-mailu s návrhem dle čl. 5. těchto pravidel vyjadřuje soutěžící dobrovolně
svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže.
7.2 Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící vyhlašovateli souhlas s tím, aby po dobu 5
let od začátku soutěže zpracovával a spravoval jeho osobní údaje v rozsahu: jméno,
příjmení, e-mailová adresa, a to pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále
vyjadřuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle tohoto
článku, a to pro marketingové účely a pro účely nabídky/poptávky služeb, to vše v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla
vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli.
Dojde-li k němu před ukončením soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze
soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno vyhlašovateli
před předáním výhry soutěžícímu, resp. výherci. Soutěžící dále prohlašuje, že si je
vědom všech svých práv dle § 11, § 12 a § 21 ZOOÚ, zejména práva přístupu k údajům,
které se jej týkají a které vyhlašovatel zpracovává, práva tyto údaje opravit, zablokovat
nebo požadovat jejich likvidaci a práva obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů v případě, že vyhlašovateli bude postupovat v rozporu se ZOOÚ.
8. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
8.1 Vyhodnocení nejzdařilejšího návrhu závisí výlučně na posouzení vyhlašovatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vítězný návrh nerealizovat (fakticky pro výrobu pečiva
nepoužít). Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je
podrobit správní či soudnímu přezkumu. Soutěžící nemají nárok na náhradu
jakýchkoliv nákladů, které jim vznikli účastí v soutěži.
8.2 Vyhlašovatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a tito nemají nárok na jakákoli jiná
plnění, než jsou výslovně uvedená v těchto pravidlech.
8.3 O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností
vyhlašovatel. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady
změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit
nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí stejným
způsobem, jakým byla vyhlášena platná a úplná pravidla. Právo vyhlašovatele ukončit
soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů
není možné pokračovat v soutěži, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti
informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických,
organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a

normální a řádný průběh soutěže nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu
vyhlašovatel a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný
průběh soutěže.
8.4 Vyhlašovatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast
v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce
se soutěží spojené. Vyhlašovatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze
soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, a to bez nároku na
náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné
námitky proti průběhu soutěže lze vyhlašovateli zaslat písemně na poštovní adresu
uvedenou v těchto pravidlech do pěti pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky
podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí vyhlašovatele o námitce je konečné.
8.5 Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách vyhlašovatele
http://www.lalorraine.cz/obsah/soutez-308.html, jakož i v sídle vyhlašovatele.
Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v
souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za
jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na e-mail:
z.stuchlova@llbg.com.

V Kladně dne 20.4.2016

Příloha č. 1
Ukázka výroby hřebenu s náplní
1)

Vytvoří se nekonečný pruh těsta

2)

Pomocí nožů se vytvoří menší pruhy těsta, které se následně dále tvarují

3)

Dle potřeby se naplní (v produktu mohou být až 3 pruhy náplně)

4)

Těsto se uzavře přes náplň

5)

Naplněný pruh těsta se ořízne do požadovaného tvaru a dle potřeby ozdobí

6)

Porcování naplněného a ozdobeného pruhu těsta na finální velikost (lze i mini velikosti)

Příloha č. 2
Tvary pečiva, které linka v současné době vyrábí (v mraženém a pečeném stavu):

Tvary pečiva, které je linka schopna vyrábět:

