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Lesní soutěž 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Tato pravidla stanovují podmínky a průběh soutěže s názvem „100letá soutěž“ (dále jen soutěž) a 

jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla této soutěže provozované 

pořadatelem.  

 

II. Pořadatel 

2.1 Pořadatelem soutěže je Lesnická práce, s.r.o., náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými 

lesy. Spisová značka: Městský soud v Praze, odd. C vložka 5336079. 

 

III. Soutěžící 

3.1 Soutěžícím je osoba, která řádně vyplní a odešle soutěžní formulář, který je dostupný na 

www.silvarium.cz po celou dobu trvání soutěže. 

 

IV. Výherce 

4.1 Výhercem je soutěžící, který splnil podmínky soutěže a byl vylosován pořadatelem. 

 

V. Obecná pravidla 

5.1 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.  

5.2 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu pořadatele soutěže. 

5.3 Odesláním soutěžního formuláře soutěžící souhlasí s těmito soutěžními pravidly. Souhlas je možno 

kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena. 

5.4 Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, 

soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.  

5.5 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním cen. 

Nebezpečí škody na ceně přechází na výherce okamžikem předání ceny výherci. 

5.6 Soutěžící nemůže nárokovat jinou cenu než tu, která mu bude vydána a nemá nárok cenu 

reklamovat. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu. 

Ceny není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Ceny ani účast v soutěži není 

možné vymáhat soudní cestou, na ceny není právní nárok. 

5.7 Informace soutěžící zasílá organizátorovi soutěže, tedy pořadateli. Odeslané informace budou 

použity pouze pro účely soutěže ve smyslu těchto pravidel. 

5.8 Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže v plném znění uveřejněna na internetových 

stránkách www.silvarium.cz, kde jsou rovněž uveřejňovány další aktuální informace ohledně soutěže. 

 

VI. Pravidla soutěže 

6.1 Soutěž probíhá v období od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 včetně. 

6.2 Soutěže je možné se zúčastnit způsobem stanoveným těmito pravidly, a to nejpozději do 31. 1. 

2021 vč., do 23:59:59 hodin. 

6.3 Soutěžící se nemůže do soutěže zapojit opakovaně. Bude-li odesláno více soutěžních formulářů s 

totožně vyplněnými kontaktními údaji (e-mail), je platný pouze první zaslaný formulář, ostatní jsou 

označeny jako neplatné. 

6.4 Správné odpovědi na otázky v soutěžním formuláři je oprávněn určit výhradně pořadatel soutěže.  

6.5 Do slosování o ceny budou zařazeni soutěžící, kteří zodpoví správně všechny odpovědi na otázky 

v soutěžním formuláři uveřejněném na www.silvarium.cz a řádně vyplní své kontaktní údaje (e-mail).  

6.6 Soutěžící zařazení ke slosování budou seřazeni v pořadí dle času a data odeslání soutěžního 

formuláře. V termínu 1. – 5. 2. 2021 pořadatel vylosuje výherce dle počtu cen ze soutěžících, kteří byli 

zařazeni do slosování, pomocí generátoru náhodných čísel. Pořadatel přidělí výhercům ceny dle pořadí 

v bodě 6.7.  
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6.7 Seznam cen: 

• 10x 6 repelentů PREDATOR (2x Forte, 2x Outdoor, 2x Maxx Plus) 

• 1x Motorová pila STIHL MS 180 

• 1x Teleskopická ocelová trojnožka 100 maskovací hnědá SOLOGNAC 

• 1x Lovecká ledvinka 7 l X-Access zelená SOLOGNAC 

• 1x Batoh na lov X-Access Xtralight Furtiv 20 l SOLOGNAC 

• 1x Maskovací deštník na lov SOLOGNAC 

• 2x Lovecká kšiltovka se světlem hnědá SOLOGNAC 

• 1x Lovecká nepromokavá kšiltovka 500 hnědá SOLOGNAC 

• 1x Obal na pušku 500 123 CM SOLOGNAC 

• 1x Lovecká trojnožka 500 na střelbu nehlučná zelená SOLOGNAC 

• 1x Nepromokavé lovecké návleky Crosshunt 500 SOLOGNAC 

• 6x balíček dárkových předmětů od společnosti Sun Forest s.r.o. 

• 2x pracovní bunda YUKON 295472 

• 5x poukaz na nákup v e-shopu www.OregonObchod.cz v hodnotě 100 Kč (při nákupu nad 

1 000 Kč) 

• 2x 3 knihy od Petera Wohllebena 

• 1x poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup v e-shopu www.KnihyKazda.cz  

• 1x poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup v e-shopu www.KnihyKazda.cz 

• 1x poukaz v hodnotě 5 000 Kč na nákup v e-shopu www.EDEFED.eu 

• 2x nůž FIXIR 232-YH-3V KP/Vývrtka 

• 1x nůž PRAKTIK 15-NH-s/CK 

• 1x poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup v knihkupectví nakladatelství Lesnické práce 

• 1x poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup v knihkupectví nakladatelství Lesnické práce 

• 1x poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup v knihkupectví nakladatelství Lesnické práce 

 

6.8 Výherce bude pořadatelem kontaktován v termínu 1. - 5. 2. 2021 na e-mail, který výherce uvedl v 

soutěžním formuláři. Výherce bude požádán o odpověď a doplnění informací pro zaslání ceny 

(doručovací adresa, telefonní kontakt). Nárok na cenu výherci vzniká až po doručení odpovědi 

pořadateli s požadovanými informacemi. 

6.9 Pokud výherce nebude reagovat na výzvu pořadatele do 19. 2. 2021, v takovém případě mu cena 

propadá bez jakékoli náhrady. Pořadatel je v tomto případě oprávněn udělit tuto cenu jinému, nově 

vylosovanému soutěžícímu.  

6.10 Cena je výherci zaslána pořadatelem, a to do 30 dnů od odpovědi výherce. Předáním ceny 

dochází k převodu vlastnického práva k předmětu ceny na výherce. 

6.11 Jeden soutěžící může vyhrát v průběhu soutěže nejvýše jednu cenu. 

6.12 Nepodaří-li se výherci cenu doručit, nebo nepřevezme-li si cenu, jeho nárok na cenu zaniká. 

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení ceny, za její poškození, zpoždění či ztrátu 

během přepravy. 

 

VII. Zpracování osobních údajů 

7.1 Informace o soutěžících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. 

7.2 Soutěžící i výherci souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, 

telefonní kontakt, e-mail). Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem zařazení soutěžícího do soutěže a 

kontaktování výherce pro předání ceny. Tyto osobní údaje nebudou zpracovávány déle než po dobu 

jednoho roku od ukončení soutěže. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

8.1 Tyto soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy 

České republiky. 



 

 

Lesnická práce s.r.o. je vydavatelem časopisů Lesnická práce, Svět myslivosti  

a provozovatelem serveru Silvarium.cz 

 

8.2 Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit. 

 

Lesnická práce, s. r. o. 

1. 1. 2021    Kostelec nad Černými lesy 


