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1. Pokud počet ikonek, které dorazí, neodpovídá počtu potřebnému pro obdržení 
odměny, bude odesílatel vyzván, aby tento počet doplnil prostřednictvím odeslání 
zbývajících ikonek nebo je přinesl osobně do sídla Organizátora. Odesílatel bude k 
tomuto vyzván prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl při registraci svého účtu 
na webu Scratch Wars. 

 
2. Pokud bude počet ikonek vyšší, než počet potřebný pro obdržení odměny, ale ne 

dostatečně vysoký, aby za něj odesílatel mohl dostat další odměnu, bude odesílatel 
vyzván, aby tento počet doplnil prostřednictvím odeslání zbývajících ikonek nebo je 
přinesl osobně do sídla Organizátora, anebo nebude na přebytečné ikonky brán 
zřetel. 

 
3. V případě, že Odesílatel zaslal ikonky, ale zásilka do sídla Organizátora nedorazila, 

odesílatel musí prokázat zaslání zásilky do sídla Organizátora Podacím lístkem nebo 
jiným stvrzovacím dokumentem. V případě, že odesílatel prokáže odeslání zásilky, 
bude mu vydaná odměna dle charakteru ikonek, který zaslal v původní zásilce. 

 
4. V případě, že některé potřebné kontaktní údaje Odesílatele jsou nečitelné nebo 

nebyly nalezeny v zásilce či ní, Organizátor se pokusí kontaktovat Odesílatele jinak. 
Pokud Odesílatele nenalezne, jeho nárok na odměnu propadá. Pokud se Odesílatel 
ozve sám a prokáže, že je Odesílatelem dané zásilky, Organizátor mu vydá odměnu, 
pokud mezi doručením zásilky a kontaktem ze strany Odesílatele neuplynulo více než 
90 dní. 

 
5. Odesílatel obdrží na základě zásilky počet bodů, který odpovídá stanovené odměně. 

Odesílatel má právo tyto body použít na koupi jakékoliv odměny z internetového 
obchodu (dále jen Obchod) Scratch Wars. Na nákup odměny se dále vztahují 
všechna práva a povinnosti, která platí při nákupu přes tento obchod. 

 
6. V případě, že Odesílatel nedisponuje dostatečnou rolí pro nákup dané odměny v 

Obchodě, nemá právo na reklamaci odměny. Získaný počet bodů smí využít na 
nákup jakékoliv jiné odměny. 

 
7. “Jackpot” je časově i množstevně omezená odměna. Vyhlašuje se na časově 

omezené období (obvykle 1 měsíc), kdy ji v průběhu tohoto měsíce lze zakoupit v 
Obchodě. Po uplynutí tohoto času si její koupi nelze nárokovat. Odesílatel má 
povinnost odeslat zásilku s dostatečným předstihem, tj. alespoň 7 kalendářních dnů 
před vypršením časového limitu. V případě pozdě doručené zásilky či pozdního 
udělení bodů Organizátorem, rozhoduje o právu na odměnu datum odeslání obálky.  
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8. Společně s vyhlášením Jackpotu bude vyhlášeno i množství Jackpotu, které je k 
dispozici na časové období, v kterém Jackpot trvá. Po uplynutí tohoto množství si 
jeho koupi nelze nárokovat. Odesílatel má povinnost odeslat zásilku s dostatečným 
předstihem, t.j. před vyčerpáním množstevního limitu. Odesílatelé, kteří odešlou 
zásilky po vypršení množstevního limitu, nebudou mít nárok na koupi daného 
Jackpotu. O tom, zda byla zásilka odeslaná včas, bude rozhodovat datum odeslání 
obálky. Pokud se datum odeslání shoduje s datem vypršení množstevního limitu, 
Odesílatel bude mít nárok na zisk Jackpotu. 

 
9. Pokud bude naplněno alespoň jedno ze dvou výše zmíněných omezení, daný 

Jackpot zaniká, pokud Organizátor nerozhodne jinak. V případě změny Organizátor 
tuto oznámí na webu a sociálních sítích Scratch Wars. 
 

10. Organizátor má právo ukončit vydávání odměn k libovolnému datu. Zásilky odeslané 
po tomto datu budou považovány za nedoručené. 
 

11. Organizátor si vyhrazuje právo změnit počet ikonek potřebných pro nasbírání určité 
odměny a stejně tak i výši vyplacené odměny. Takovéto změny ohlásí na webu a na 
svých sociálních sítích 30 kalendářních dní předtím, než vstoupí v platnost. 
 

12. Rozmístění ikonek na kartách je zcela náhodné. Organizátor si vyhrazuje právo měnit 
počet natištěných ikonek. Nelze reklamovat rozmístění ani počet určitého druhu 
ikonek.  
 

13. Systému odměn se mohou účastnit pouze účastníci s doručovací adresou na území 
České republiky nebo Slovenska. 
 

14. Účastník soutěže dává svojí účastí v Systému odměn souhlas Organizátorovi 
společnosti Notre Game souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely 
Systému odměn a v rozsahu nutné k tomuto účelu, v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník Systému odměn zároveň uděluje 
společnosti Notre Game souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných 
aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu 
zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do 
písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. 
Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky 
soutěže po dobu trvání Systému odměn a po dobu přiměřenou po jeho skončení, 
nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Systému. Účastník Systému má 
právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o 
osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, 
může požádat organizátora Systému odměn o vysvětlení nebo požadovat, aby 
organizátor Systému odměn odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Účastník Systému odměn bere na vědomí, že má práva 
dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že 
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv 
odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Systém 
odměn může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí 
zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Notre Game. V takovém případě 
však ztrácí nárok na odměnu, nebyl-li Systém odměn ještě ukončen. 
 


