Pravidla soutěže

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Pořadatel Soutěže – společnost Prestige Products Česká Republika, s. r. o., se sídlem K Hájům
2/1233, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 257 22 158 (dále jen "Pořadatel").
Organizátor Soutěže – společnost LightBlue, a. s., se sídlem Příkop 4, 602 00 Brno, IČ: 27753174
(dále jen „Organizátor“).

II. TERMÍN TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v období od 1. 11. 2013 do 24. 12. 2013 23:59:59 včetně.

III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
1. Soutěž je určená pro všechny fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území
České republiky starší 18-ti let. Osoba mladší 18-ti let se může Soutěže zúčastnit pouze s vědomím
a souhlasem svých zákonných zástupců s tím, že její zákonní zástupci jsou seznámeni s Pravidly a
vyslovují s nimi v celém jejich rozsahu svůj bezvýhradný souhlas a nesou odpovědnost za to, že se
Soutěžící bude Pravidly řídit po celou dobu trvání Soutěže a následně v době vyhodnocení a
předávání cen. Přijetím účasti Soutěžícího mladšího 18-ti let Pořadatel v dobré víře předpokládá, že
Soutěžící mladší 18-ti let má souhlas alespoň jednoho svého zákonného zástupce, který je seznámen
a souhlasí s Pravidly tak, jak je to uvedeno výše, a zákonný zástupce nese odpovědnost za to, že se
Soutěžící bude Pravidly řídit po celou dobu trvání Soutěže a následně v době vyhodnocení a
předávání výher.
2. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví
těmto pravidlům. Dále jsou vyloučeny osoby, které jsou zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a
všechny jejich osoby jim blízké dle ust. §116 občanského zákoníku, a dále pak osoby, které se v
jakékoliv její fázi podílely na vývoji a propagaci Soutěže.

IV. ZADÁNÍ A PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
1. Soutěžícím se stává každá fyzická osoba, která odpoví na položenou soutěžní otázku a
zaregistruje se na webové stránce www.pruvodcesvetemvuni.cz.
2. Pro registraci je nutné vyplnit jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Registrační formulář se
zobrazí po zodpovězení soutěžní otázky. Odpovědi na tipovací otázku je možné zasílat do 24. 12.
2013 23:59:59.
4. Každý Soutěžící může zaslat pouze jeden tip na soutěžní otázku a může získat pouze jednu

věcnou cenu.

V. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
1. Po skončení Soutěže proběhne vyhodnocení Soutěže (nejpozději do 4. 1. 2014).
2. V Soutěži vyhrává přesný tip na položenou soutěžní otázku. Pokud přesná odpověď není
k dispozici, bude odměněna nejbližší správná odpověď. V případě, že nárok na výhru bude mít více
soutěžících, rozhodne o Výherci dřívější datum a čas zaslání odpovědi na tipovací otázku.
3. Do 4. 1. 2014 budou Výherci o své výhře v Soutěži informováni e-mailem, který bude zaslán na
e-mailovou adresu, kterou uvedli v registračním formuláři při registraci do soutěže. Jakmile
Výherce splní všechny výše uvedené podmínky, bude mu do 30 dnů
od potvrzení výhry jeho cena zaslána.
5. Seznam všech Výherců bude zveřejněn na webových stránkách www.pruvodcesvetemvuni.cz.
6. Z mechanismu platného pro určení výherců Soutěže vyplývá, že určení výherců nebude
provedeno náhodným výběrem, loterií ani losováním.
7. Dárky a výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.
8. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

VI. VÝHRY PRO SOUTĚŽÍCÍ
1. Soutěžící mohou v Soutěži získat následující výhry:
1. – 3. místo: Apple iPad (4.generace), 16GB
4. – 30. místo: Poukaz na nákup v prodejnách Klenoty Aurum v hodnotě 1 000 Kč
31. - 133. místo: vůně z portfolia Prestige Products
2. Každý účastník Soutěže má právo získat pouze jednu výhru.
3. Stane-li se Soutěžící Výhercem, vylučuje tím ze soutěže ty Soutěžící, kteří jsou ve vztahu k
Výherci osobami blízkými, to znamená obzvláště svého partnera či partnerku, manžela či manželku,
své sourozence, potomky v řadě přímé, nebo rodiče. V případě, že by i některá z takových osob
naplnila podmínky, za nichž by se měla stát Výhercem, platí, že z takové skupiny osob se může stát
Výhercem pouze jediná osoba. Rozhodnutí o tom, která z takové skupiny osob se stane Výhercem,
přináleží Organizátorovi.
4. Výhry budou Výhercům zaslány veřejným dopravcem nebo Českou poštou. Výhra se považuje
bez dalšího za předanou Výherci okamžikem, kdy byla předána k přepravě.
5. Organizátor není právně odpovědný za škodu vzniklou ztrátou nebo nedoručením výhry Výherci.
6. Výhry nelze směnit za hotovost ani vyměnit za jiná věcná plnění než výše uvedená a nelze je
vymáhat soudní cestou.
7. Okamžikem předání výhry Výherci přechází na Výherce nebezpečí škody na výhře. Organizátor
ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v

souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace dárku výher u pořadatele nebo organizátora
soutěže je vyloučena.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo zveřejnit Výherce Soutěže na internetových stránkách
www.pruvodcesvetemvuni.cz.
2. Veškeré doručené soutěžní příspěvky se po skončení Soutěže stávají majetkem Pořadatele, který
si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení všemi zákonem dovolenými způsoby
užití a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka.
3. Pořadatel má právo kdykoliv měnit podmínky Soutěže včetně období, v němž Soutěž probíhá či
Soutěž kdykoliv ukončit. Pořadatel však nesmí změnit podstatu Soutěže.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE
1. Účastí v této Soutěži každý soutěžící potvrzuje, že četl tato pravidla a souhlasí s nimi.
2. Svojí účastí v Soutěži dává Soutěžící Pořadateli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů
poskytnutých Pořadateli v souvislosti s touto Soutěží, za účelem prověření jeho účasti v Soutěži,
předání výhry v Soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 3 let.
Soutěžící rovněž souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení na
internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků Soutěže, a rovněž souhlasí se zveřejněním
těchto svých osobních údajů v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele.
3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a
to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele. Dále Soutěžící disponuje i právy dle § 21 zákona č.
101/2000 Sb., tj zejména právem opravit své poskytnuté údaje či je doplnit. Odvolání souhlasu k
použití osobních údajů je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli a má za následek vyloučení
Soutěžícího z další účasti v Soutěži, a to včetně ztráty nároku na předání a převzetí výhry, bude-li
odvolání souhlasu doručeno Pořadateli před předáním výhry.
V Brně dne 1.10.2013

