
Velká receptová soutěž s Kupi.cz 
Podělte se s námi o vlastní recepty – pochlubte se teplým či studeným jídlem, originálním salátem 
nebo předkrmem a staňte se jedním z výherců báječných cen! 
 
Vyplňte v období od 21. 7. 2020 do 31. 8. 2020 soutěžní formulář na stránce 
www.kupi.cz/recepty/soutez a nahrajte váš recept. Počet odeslaných receptů není omezen.  

 
Soutěžíme v kategoriích: 
 
1. Nejvíce nahraných receptů 
2. Nejlepší recept 
3. Tradiční česká kuchyně 
 

Soutěžící mohou v jednotlivých kategoriích získat tyto ceny*: 
 

 Nejvíce receptů Nejlepší recept Tradiční česká kuchyně 

1. místo 10 000 Kč – poukázky Billa 8 000 Kč – poukázky Billa 5 000 Kč – poukázky Tescoma 

2. místo 8 000 Kč – poukázky Tescoma 3 000 Kč – poukázky Tescoma 2 500 Kč – poukázky Billa 

3. místo 5 000 Kč – věcné ceny 
1 500 Kč – věcné ceny 
Topnatur 1 500 Kč – věcné ceny Topnatur 

4.–5. místo 3 000 Kč – věcné ceny 1 000 Kč – věcné ceny Sencor 700 Kč – věcné ceny Oxalis 

6.–10. místo 1 500 Kč –  věcné ceny Sencor 700 Kč – věcné ceny Oxalis 500 Kč – poukázky Billa 

11.–20. místo 1 000 Kč – věcné ceny Tchibo 500 Kč – poukázky Billa  

21.–60. místo 500 Kč – poukázky Billa   

*Jedná se o poukazy nebo výrobky v uvedené hodnotě  
 
V kategorii „Nejvíce receptů“ rozhoduje o pořadí výherců počet odeslaných receptů jedním účastníkem 
pod e-mailovou adresou účastníka.  

V kategorii „Nejlepší recept“ rozhoduje o pořadí výherců počet získaných hlasů.  

O výhercích soutěže v kategorii „Tradiční česká kuchyně“ rozhodne porota složená ze zástupců 
společnosti Kupi.cz retail, s.r.o.  

Jména všech výherců budou zveřejněna 15. 9. 2020 na stránce www.kupi.cz/recepty/soutez a výherci 
budou rovněž kontaktováni prostřednictvím e-mailu.  

 
Postup odeslání receptů do soutěže: 
 

• Vyplněním soutěžního formuláře na stránce www.kupi.cz/recepty/soutez (požadované informace o 
receptu, jméno a e-mail).  

• Zadáním jednoho nebo více vlastních receptů s detailní fotografií vlastního pokrmu a postupu 
vaření. 

• Odesláním receptu účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. 
• Na stránkách Kupi.cz může být recept publikován po schválení společností Kupi.cz retail, s.r.o. 
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• Do soutěže můžete přihlásit libovolné množství vlastních receptů. Duplicitní recepty budou 
neprodleně vymazány. 

 
Pravidla soutěže: 
 

• Odesláním receptu dává účastník soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní 
údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen.  

• Účastník soutěže zasláním fotografie vložené k receptu potvrzuje, že disponuje veškerými právy 
k této fotografii a užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva 
třetích osob, a zavazuje se poskytnout společnosti Kupi.cz retail, s.r.o., odškodnění v případě, že 
toto prohlášení nebude v souladu se skutečností. 

• Účastník soutěže uděluje odesláním receptů do soutěže společnosti Kupi.cz retail, s.r.o., časově 
neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií a receptů bez územního 
omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně, formou uveřejnění na internetových a mobilních 
médiích společnosti Kupi.cz retail, s.r.o., otištěním na tiskových a propagačních materiálech 
společnosti Kupi.cz retail, s.r.o., eventuálně také užitím ve formě audiovizuálního díla a 
softwarových aplikací. 

• V případě porušení pravidel nebo důvodného podezření na porušení pravidel soutěžícím, nebo 
pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků hlasování, je společnost 
Kupi.cz retail, s.r.o., oprávněna vyloučit ze soutěže a odstranit ze stránek všechny recepty 
nahrané tímto soutěžícím. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované 
nebo strojové hlasování (např. softwaroví roboti apod.) nebo pokus o ně. Při opakovaném 
porušení pravidel může být soutěžící ze soutěže vyřazen úplně. 

• Účastníci se také zavazují dodržovat aktuálně platné Všeobecné podmínky pro užívání 
internetových stránek provozovaných společností Kupi.cz retail, s.r.o., https://www.kupi.cz/onas  

• Společnost Kupi.cz retail, s.r.o., je oprávněna soutěž kdykoliv ukončit bez udání důvodu. 
• Společnost Kupi.cz retail, s.r.o., je oprávněna kdykoliv odstranit jakýkoli recept nebo vyloučit 

jakéhokoliv soutěžícího, a to i bez udání důvodu. 
• Společnost Kupi.cz retail, s.r.o., v případě mimořádných okolností může rozhodnout o změně 

původně určené výhry za ekvivalentní hodnotu. 
• Společnost Kupi.cz retail, s.r.o., nenese odpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo ztrátu výher 

vzniklé během jejich zasílání. 
• Výherci soutěže budou společností Kupi.cz retail, s.r.o., informováni e-mailem. Pokud se 

společnosti Kupi.cz retail, s.r.o., nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode 
dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti Kupi.cz retail, s.r.o. Výhry v 
soutěži nejsou soudně vymahatelné. 

• Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice starší 18 let. Ze 
soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Kupi.cz retail, s.r.o., a jejich rodinní příslušníci. 

• Pořadatelem soutěže je společnost Kupi.cz retail, s.r.o., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 
5, IČ 02869802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 224583. 
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