
OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY 

SOUTĚŽE 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Natoč video s MORA písničkou a vyhraj 

jednu ze stovek cen (dále jen „soutěž“). 

1. Organizátor a administrátor soutěže 

• Organizátorem soutěže je společnost GORENJE spol.s. r.o. se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 

Michle, 140 00 Praha 4, IČO 40612244, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

2627 (dále jen „organizátor“). 

• Administrátor soutěže je společnost WMC Praha, a.s. se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 

170 00 Praha 7, IČO 26509954, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7532 (dále 

jen „administrátor“). 

2. Místo konání a doba trvání soutěže 

• Soutěž probíhá na území České republiky. 

• Doba trvání soutěže je stanovena na období od 1. 10. 2021 - od okamžiku vyhlášení soutěže 

na webových stránkách MORA Česká republika dostupných na adrese https://www.mora.cz/ 

(dále jen „web MORA“), do 23:59 hod dne 30. 11. 2021.  

3. Podmínky účasti 

• Soutěže se mohou účastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou 

pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). 

• Podmínkou účasti v soutěži je: 

− Natočení videa s MORA písničkou v jedné ze tří soutěžních kategorií (sólista, senior, 

rodina/kamarádi) a jeho nahrání na https://www.mora.cz/morapisnicka/ v období od 

1. 10. 2021 do 23:59 hod dne 14.11.2021, a to v souladu s instrukcemi na webu MORA 

(dále jen „soutěžní video“).  

− Uvedení jména, příjmení, doručovací adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla 

soutěžícího a preferované konfekční velikosti trička. 

Udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou účasti v soutěži. 

Nákup spotřebičů MORA není podmínkou účasti v soutěži. 

• Jeden soutěžící se může účastnit soutěže jen jedenkrát, tj. nahrát pouze 1x soutěžní video. 

• Soutěžní video nesmí porušovat či nabádat k porušování právních předpisů a nesmí mít 

vulgární nebo jinak nepřijatelný obsah. Podmínkou účasti v soutěži dále je, aby soutěžící 

vypořádal práva všech osob zachycených na soutěžním videu a aby soutěžící byl autorem nebo 
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spoluautorem soutěžního videa (či alespoň soutěžící měl souhlas autora soutěžního videa 

s účastí v soutěži). 

• Organizátor a administrátor si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže soutěžní videa, která nesplní 

podmínky soutěžního videa, tj. zejména videa, ve kterých nebude použita MORA písnička / 

vulgární videa / videa nahraná po uplynutí doby trvání soutěže apod. 

4. Průběh soutěže 

• Soutěž probíhá prostřednictvím formuláře zveřejněného na webové adrese 

https://www.mora.cz/morapisnicka/(dále jen „formulář“) a soutěžící se zúčastní soutěže 

vyplněním (odesláním) formuláře (tj. zadáním e-mailové adresy, jména, příjmení, adresy pro 

doručení výhry, telefonního čísla a případně preferované konfekční velikosti trička) a nahráním 

soutěžního videa. Porota složená ze zaměstnanců organizátora a/nebo administrátora 

následně vybere ze všech soutěžních videí 9 soutěžních videí (dále jen „top 9 videí“) a 

prostřednictvím webu MORA budou návštěvníci webu MORA hlasovat v období od 16.11.2021 

do 30.11.2021 o nejlepší video z top 9 videí. Návštěvníci webu MORA svým hlasováním 

rozhodnou o finálním pořadí top 9 videí. Finální pořadí top 9 videí bude zveřejněno na webu 

MORA 1.12.2021. 

 

• Prvních 300 soutěžících, kteří splní podmínky účasti v soutěži, vyhrávají každý tzv. odměnu za 

účast a soutěžící, jejichž soutěžní videa byla porotou zařazena do hlasování o nejlepší video 

z top 9 videí vyhrávají každý tzv. hlavní výhru, to vše v souladu s bodem 5 těchto pravidel.  

 

5. Výhra v soutěži 

• Odměna za účast: 

− Prvních 300 soutěžících, kteří splní podmínky účasti v soutěži, vyhrávají každý jeden 

balíček s náhodně vybranými dárkovými předměty MORA (dále také jako „odměna za 

účast“). Každá odměna za účast bude obsahovat 2 až 3 dárkové předměty MORA, které 

budou náhodně vybrány; v případě oblečení není garantováno zaslání v preferované 

konfekční velikosti. 

• Hlavní výhry: 

− Soutěžící, jejichž soutěžní videa byla porotou zařazena do hlasování o nejlepší video 

z top 9 videí, vyhrávají každý 1 hlavní výhru (dále také jako „hlavní výhra“). Konkrétní 

hlavní výhra bude přiřazena příslušnému soutěžícímu dle výsledků hlasování na webu 

MORA.  

(odměna za účast a hlavní výhra dále také jako „výhra“)  

• Počet výher pro Českou republiku je 309.  



VÝHRA POČET VÝHER V 

SOUTĚŽI 

Hlavní výhry 

1. místo Vestavná myčka nádobí VM 645 X  1 

2. místo Vestavná trouba VT 537 BX 1 

3. místo Varná deska VDP 645 GW7 1 

4. místo Nerezové nádobí 1 

5. až 9. místo Elektrická pánev MEP 1400 BK 5 

celkem spotřebičů 9 

Dárkové předměty 

Podložka pod hrnec, červená 180  

Tričko, různé velikosti, pánské/dámské 110 

Sportovní tílko, různé velikosti, dámské 40 

Silikonová skládací láhev 30  

Cyklodres, různé velikosti, pánské/dámské/dětské 155  

Zástěra MORA 60  

Taška MORA 40  

Multifunkční šátek, rozměr 25*50 cm 140  

celkem dárkových předmětů 755 

• Výhra spotřebiče nezahrnuje instalaci spotřebiče. Na žádnou z výher se nevztahuje záruka 

(záruka se vztahuje pouze na prodanou věc); práva z vadného plnění se řeší podle právní 

úpravy daru, výherce nemá nárok na náhradní výhru. Výherce neobdrží doklad k výhře (účetní 

doklad jako účtenka nebo faktura se dává pouze ke kupovaným spotřebičům). 

• Výhry nelze převést na jiné osoby. 

• Administrátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru a/nebo součást výhry uvedenou v těchto 

pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů 

nespočívajících na straně administrátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení 

nepřiměřeného úsilí. V případě, že výherce nemá zájem o výhru obdobného typu a hodnoty, 

ztrácí na výhru nárok. 

• Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout 

jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají administrátorovi. Na výhru nevzniká 

soutěžícímu právní nárok. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání 

výhry či účasti v této soutěži právní cestou či soudní cestou je vyloučeno. 

• Výherce bude nejpozději do 14 pracovních dnů po ukončení soutěže informován o výhře a 

dalším postupu pro předání výhry. 



• Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s 

administrátorem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži 

stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok. 

• Administrátor neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou administrátorem a 

nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Administrátor neodpovídá ani za 

jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl zprávu od administrátora nebo nekontaktoval 

administrátora, pokud tyto důvody nespočívají na straně administrátora.   

• Administrátor se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o 

výhře, a to zaslání e-mailové zprávy. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě 

uvedené ve zprávě, kterou administrátor odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat 

administrátora, je administrátor oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry. 

6. Osobní údaje 

• Administrátor tímto informuje soutěžící a výherce, že budou zpracovány jeho osobní údaje 

v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to po dobu 

trvání soutěže a 2 roky po jejím ukončení, za účelem (1) zapojení se do soutěže, (2) prověření 

jeho platné účasti v soutěži, (3) informování o průběhu soutěže a (4) předání výhry. 

• Zpracování osobních údajů soutěžícího, který udělil souhlas se zasíláním newsletteru, bude 

prováděno podle zásad ochrany osobních údajů organizátora dostupných na adrese 

https://www.mora.cz/prohlaseni-o-ochrane-soukromi/. 

• Správcem osobních údajů soutěžících je organizátor, který bude zpracovávat osobní údaje 

prostřednictvím zpracovatele – administrátora v souladu s relevantními právními předpisy na 

ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou provádět i další zpracovatelé, 

zejména poskytovatelé zpracovatelských programů, služeb a aplikací. 

• Osobní údaje výherce budou též předány dopravci (provozovateli poštovních služeb), který 

zajišťuje dopravu (doručení) výher. 

• Osobní údaje soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených serverech administrátora v IT 

systémech v České republice. Administrátor se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. 

Aby administrátor zabránil neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění 

osobních údajů, zavedl vhodné fyzické, elektronické a procesní postupy pro ochranu a 

zabezpečení těchto osobních údajů. 

• Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů soutěžících a výherce je oprávněný zájem 

organizátora a administrátora na pořádání soutěže a předání výhry. Zákonným důvodem pro 

zpracování osobních údajů soutěžících za účelem zasílání newsletteru je souhlas. 

• Soutěžící a výherce má právo: 

− požadovat informace o zpracovávání osobních údajů, 

− na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, 
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− na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů, 

− vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, 

− obrátit se na organizátora, administrátora nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních 

údajů na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz, v případě 

podezření z porušení svých práv. 

S výše uvedenými požadavky se soutěžící a výherce může obrátit na organizátora na 

e-mailové adrese info@mora.cz nebo osobně na adrese Vyskočilova 1461/2a, 140 00 

Praha 4 – Michle. 

 

7. Autorská práva 

Soutěžní videa 

• Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že jeho soutěžní video bude použito za účelem propagace 
značky MORA. 
 

• Soutěžící souhlasí s tím, že jím nahrané soutěžní video bude zveřejněno na webu MORA, a to 
s označením soutěžícího jménem a prvním písmenem příjmením. 
 

• Pro případ, že soutěžní video nebo jeho část bude naplňovat znaky autorského díla podle §2 
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, uděluje soutěžící k okamžiku nahrání soutěžního 
příspěvku organizátorovi a administrátorovi nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, 
časově a územně neomezenou, licenci k užití takového díla všemi známými způsoby užití, 
v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo 
ve spojení s jiným dílem či prvky. Licence je udělena jako bezúplatná. Organizátor a 
administrátor nejsou povinni uvádět při užití soutěžního videa jméno autora a nejsou povinni 
licenci využít 

 

Fotografie výher 

• Za organizátora soutěže, tedy společnost GORENJE, budeme jenom rádi, když nám pošlete 
fotky, jak si užíváte výhry. 
 

• Pro případ, že soutěžící (výherce) takovou fotografii zašle nebo ji zveřejní na profilu značky 
MORA na sociálních sítích (například na Facebooku nebo na Instagramu) a taková fotografie 
nebo její část bude naplňovat znaky autorského díla podle §2 zákona č. 121/2000 Sb., 
autorského zákona, uděluje tím soutěžící k okamžiku zaslání takové fotografie organizátorovi 
a administrátorovi nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, časově a územně 
neomezenou licenci k užití takové fotografie všemi známými způsoby užití, v původní nebo 
jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s 
jiným dílem či prvky. Licence je udělena jako bezúplatná a jméno autora nebude při užívání 
fotografie uváděno. 
 

• Soutěžící (výherce) vyjadřuje zasláním a/nebo zveřejněním fotografie souhlas s užitím své 
podoby / podobizny, je-li zachycena na fotografii, a to bezplatně, časově, územně a 
množstevně neomezeně, v rozsahu licence podle předchozího odstavce. Soutěžící potvrzuje, 
že stejný souhlas s užitím své podoby a souhlas se zpracováním osobních údajů udělily také 
ostatní osoby na fotografii zachycené. Soutěžící nebo výherce výslovně souhlasí s tím, že jím 
zaslaná fotografie může být použita za účelem propagace značky MORA, zejména 
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zveřejněním takové fotografie na webu MORA nebo na profilech značky na sociální síti 
Facebook nebo Instagram. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

• Administrátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění 

ze strany administrátora nebo organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

• Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly  

a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy 

organizátora a administrátora. 

• Organizátor a administrátor si vyhrazují právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech 

souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení 

soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez 

nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo 

při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího, 

jako je např. falšování dokladů o zaplacení nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem 

výsledky soutěže. 

• Administrátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, 

aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. 

V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána. 

• Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se 

soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznický servis na e-mailu info@mora.cz. 

 

Datum: 21. 9. 2021 
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