PRAVIDLA SOUTĚŽE „Galerie víček“ (dále jen „soutěž“)
I. Pořadatel a organizátor soutěže:
 Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín, 186
00, IČ 25716379, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, C 63795 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)


Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141,
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
238430 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 11. 10. 2018 do 22. 10. 2018 včetně (dále jen „doba konání
soutěže“) na území České a Slovenské republiky v prostředí sítě internet.
III. Soutěžící:
1. Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 13 let s doručovací adresou na území České
republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“).
Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se svolením zákonného zástupce
(pro předání výhry je u osoby mladší 18 let nutná účast zákonného zástupce).
2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i
ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým
osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského
zákoníku.
3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání
výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá
nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji
udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže
bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby,
která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

IV. Účast v soutěži:
1. Soutěžící se do soutěže o výhry zapojí tak, že během trvání soutěže splní soutěžní úkol,
zveřejněný na www.trhnisi.cz a na www.instagram.com/relaxdrink_czsk.
Znění úkolu:
-

Nasbírej všechny designy víček od Relax drinku – 15 různých designů
Zajímavě je vyfoť a postni na Instagram
Přidej #relaxvicko (resp. #relaxviecko) #relaxgalerie (resp. #relaxgaleria) #trhnisi

Fotografie, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, nesmí odporovat právním předpisům
České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické
(zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod).
2. Každý účastník soutěže smí do soutěže vložit pouze jeden soutěžní příspěvek
(Instagramový post odpovídající zadání úkolu se soutěžními hashtagy). Případný další
soutěžní příspěvek od stejného účastníka (i pod jiným Instagramovým profilem) bude
vyřazen ze slosování.
V. Výhry a určení výherců:
Dne 23. 10. 2018 provede organizátor soutěže slosování všech účastníků soutěže, kteří
splnili soutěžní úkol. Celkem vylosuje 3 výhercy.
Každý vylosovaný výherce získá triko, vak a karton Relax drinků (24 ks).
3. Výherci budou vyhlášeni v Instagram Stories a na www.trhnisi.cz, a to do 3 dnů od
losování. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas s možným re-postováním svého
soutěžního příspěvku na Instagramovém profilu Relaxdrink_czsk.
4. Výherci se po vyhlášení pořadateli ozvou soukromou zprávou v Directu a pošlou své údaje
(jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo) a vybrané město konání koncertu a to do 7 dnů
od vyhlášení. Pokud tak neučiní, výhra propadá pořadateli. Výhry budou rozeslány nejdéle
do 10 dnů od ukončení soutěže, prostřednictvím zásilkové firmy.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na
účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský
průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání
pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě
výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji
udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
1. Soutěžící odesláním soutěžních úkolů dává souhlas se zařazením svých osobních údajů v
rozsahu údajů zaslaných pořadateli (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele a organizátora
soutěže, a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher, a to na dobu
neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od
jeho doručení pořadateli.
2. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů pro výše popsané účely je dobrovolné, že
svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, právo požadovat vysvětlení v
případě, že účastník pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana
jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s
právními předpisy, právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy,
zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, a to jejich opravou, doplněním či
odstraněním. Dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7.

3. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže a organizátor soutěže je oprávněn
užít v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení
v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti
s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.
4. Autor výherní fotografie poskytuje výslovný souhlas k fotografiím, a současně
prohlašuje, že je výhradním autorem fotografie, a že má řádný souhlas osob zachycených na
výherní fotografii a také řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek,
obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém
materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly
sítě Instagram. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto
pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a
může
být
kdykoliv
ze
soutěže
bez
náhrady
vyloučena.
VII. Závěrečná ustanovení:
1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož
chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním
výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně
vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není
možné.
5. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci
(především funkčnost sítě). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterým bude zasílána
informace o výhře.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či
změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou
odpovídající náhradou.
7. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno
písemně ve formě dodatku a zveřejněno na soutěžní stránce. Účinnost této změny nastává
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
8. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění
podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči
účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze dne 10. 10. 2018

