
Pravidla soutěže Udržitelnost 

 
Tato pravidla závazně upravují podmínky mikrosoutěží pořadaných společností LOBEY 
Laboratories s.r.o. (dále jen "soutěž"). 

1. Pořadatel a organizátor soutěže 
2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost LOBEY Laboratories s.r.o. se 

sídlem Holandská 854/1, Štýřice, 639 00 Brno IČO: 07465637, Společnost je 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 108304 (dále jen “Pořadatel”). 

3. Kontakt na pořadatele: 

• e-mail: info@lobey.cz 
• telefon: +420 511 444 380 

3. Termín a místo konání soutěže 
4. Soutěž probíhá v termínu od 1.3.2023 do 31.3.2023. 
5. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska. 

III. Účastníci soutěže 

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a s 
adresou pro doručování na území České republiky, nebo Slovenska a souhlasí s 
těmito pravidly (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“). 

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké 
pořadateli soutěže, organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na 
realizaci této soutěže. 

3. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti  
4. Do soutěže budou zařazeni všichni, kteří objednají produkty na www.lobey.cz a 

v nákupním košíku v kroku 3. Informace o vás zadají poznámku pro prodejce 
„Udržitelnost“ 

5. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, ale v rámci soutěže může získat 
pouze 1 výhru. 

 IV. Mechanika soutěže a určení výherců 

6. Princip soutěže: Ze zaplacených objednávek na www.lobey.cz v období od 1.3 do 
31.3. s poznámkou pro prodejce „Udržitelnost“ bude náhodně vylosováno 5 
objednávek. Tito vylosovaní dostanou zpátky peníze za svůj nákup na účet. 

7. Losování proběhne do 15.4.2023 

1. Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, 
jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje nově vylosovaný soutěžící, 
který má nárok na výhru jako další v pořadí. 

http://www.lobey.cz/
http://www.lobey.cz/


2. Výherci budou kontaktováni pořadatelem na kontaktní údaje v objednávce.  
3. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele a organizátora 

vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě 
nedodržení nebo porušení podmínek pravidel soutěže. 

4. Pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s 
realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené 
těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany 
pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto pravidlech. 

5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky 
soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou 
soutěž zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo 
výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného 
typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. 

3. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. 
Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. 
nebudou k zastižení, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými 
obtížemi, má právo Pořadatel použít na jiné účely dle vlastního uvážení. 

4. Účastí v soutěži účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (e-
mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu s GDPR 
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 


