
Soutěžní pravidla – Soutěž o 4 dárkové karty do Lidlu  

Soutěžní příspěvek najdete na Facebookové stránce Neviditelní: 
https://www.facebook.com/NeviditelniCZ/ 

Pořadatel soutěže: Provident Financial, se sídlem Olbrachtova 9/2006 
140 00 Praha 4 (dále jen „Pořadatel“) 

1. Doba trvání soutěže 

Soutěž na profilu Neviditelní bude realizována v termínu od 28. 11. 2022 08:00 do 4. 
12. 2022 23:59 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky. 

2. Podmínky soutěže 

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15-ti let, která v době konání 
soutěže zveřejní fotku na svém osobním profilu nebo na FB účtu Neviditelných 
s označením #TydenProNeviditelneHrdiny, a to v souladu s níže uvedenými pravidly 
(viz mechanika soutěže). 

Startujeme Týden pro Neviditelné hrdiny! Zapojte se a hrajte o skvělé ceny! 

Ode dneška až do pátku probíhá Týden pro Neviditelné hrdiny! Pro ty,  kteří více 
času věnují ostatním než sobě, čelí nejrůznějším nástrahám osudu, perou se s 
finanční situací a třeba i rodičovskou rolí. A navíc to všechno zvládají s naprostou 
skromností a bez jakékoli odměny. Tak jim jí pojďme společně dopřát. Symbolicky, 
drobností, pozorností, čímkoli, co si tito výjimeční lidé zaslouží. Voucher na takovou 
odměnu najdete na našem webu. Stačí si ho stáhnout či vytisknout a věnovat 
vašemu hrdinovi.  

Zapojením do Týdne pro Neviditelné Hrdiny navíc můžete vyhrát dvě dárkové karty 
(pro vás i obdarovaného), obě v hodnotě 1 500 Kč. Stačí jen na svém profilu či pod 
tímto příspěvkem sdílet fotku společného zážitku s Neviditelným hrdinou s 
#TydenProNeviditelneHrdiny, a to až do 4. prosince.  

Soutěžní komentář nesmí obsahovat vulgarismy, nenávistné projevy, urážlivé a 
dehonestující výroky, či porušovat práva duševního vlastnictví. Organizátor si také 
vyhrazuje právo mazat všechny příspěvky, které nebudou k tématu soutěže. 

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České 
republiky. 

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a 
organizátora, ani osoby jim blízké. 

3. Mechanika soutěže 

 Soutěžící se do soutěže může zapojit dvěma způsoby: 

o Přímo pod soutěžní příspěvek na FB stránce Neviditelní na 
https://www.facebook.com/NeviditelniCZ zveřejní do komentářů 
fotografii se svým hrdinou a příspěvek označí 
#TydenProNeviditelneHrdiny 

o Na svůj osobní FB profil zveřejní fotografii se svým hrdinou s 
#TydenProNeviditelneHrdiny 

https://www.facebook.com/NeviditelniCZ/


 Každý soutěžní příspěvek musí obsahovat fotografii a 
#TydenProNeviditelneHrdiny. Vlastní komentář k soutěžní fotografii je 
libovolný  

 Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou, jedním z vybraných způsobů výše.   

 Autoři komentářů, kteří splní soutěžní podmínky, půjdou do náhodného slosování  

 Vylosováni budou 2 výherci, přičemž každý získá 2 dárkové karty do Lidlu 
v hodnotě 1 500 Kč.  

4. Výhra a výherci 

Výhrou jsou 4 dárkové karty do Lidlu v hodnotě 1 500 Kč, které budou rozděleny 
mezi dva výherce.   

Výherci budou o své výhře informováni nejdříve následující den po ukončení celé 
výzvy, nejpozději pak do sedmi pracovních dnů od konce soutěže přes soukromou 
zprávu na Facebooku, kde bude informován o dalším postupu. Pořadatel nenese 
žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování 
výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. 

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území 
České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně 
neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících (nižšího než 3), propadnou 
pořadateli. 

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít 
oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání 
ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému 
soutěžícímu k získání výhry. 

5. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 

Zveřejněním soutěžního komentáře na facebookovém profilu Neviditelní bere účastník 
na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat osobní údaje účastníků za účelem 
uskutečnění soutěže. Po ukončení soutěže pořadatel data účastníků anonymizuje. 
Vítěz soutěže může být po ohlášení výzvy pořadatelem požádán o souhlas se 
zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení na výherní listině. 
Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a nemá vliv na získání výhry.  

Proti zpracování osobních údajů lze podat námitky u organizátora soutěže Provident 
Financial skrze e-mailovou adresu katerina.jarosova@provident.cz  
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