ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

“SOUTĚŽ – Vyplň tajenku“
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je:
Koruna Vysočiny, z.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

2.. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 26. 10. 2020 do 28.10. 2020 18 hod. (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž
probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím sociální sítě
Facebook.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky,
která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou
vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, či k dalším osobám
pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob
blízkých. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Facebook (http://www.facebook.com) před
zahájením soutěže a musí v době ukončení soutěže být fanouškem stránky Koruna Vysočiny
(https://www.facebook.com/korunavysociny/). Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě
Facebook uvedená na https://www.facebook.com/legal/terms. Do závěrečného vyhodnocení o výhry
budou zařazeny jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Úkolem soutěžícího je správně vyplnit tajenku, zaslat jí do zprávy na messenger spolu s adresou.
Pokud tajenku vyplní dítě mladší 18 let, je možné jí odevzdat, ale je potřeba aby adresa byla na
rodiče.

5. VÝHERCI
Dárek získá prvních 20 účastníků, kteří zašlou správně vyplněnou tajenku v termínu doby konání soutěže.

6. VÝHRA
1. – 20. Cena – pexeso se sochami Michala Olšiaka

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci budou vyhlášeni 2 8.10.2020. Vyhlášený výherce následně uvede kontakt na svou osobu
prostřednictvím stránky (https://www.facebook.com/korunavysociny/) a to nejpozději do 3 dní od
oznámení výhry. Pořadatel shromažďuje jména výherců a poskytnuté doručovací adresy výherců
výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení
výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových
úložišť organizátora.

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno
doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za
hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 dní od
oznámení výhry neposkytne svou doručovací adresu, na kterou mu má být výhra zaslána.
9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby
jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook
účtu https://www.facebook.com/korunavysociny/. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na
podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či
mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen;
to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či
mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami
poctivé soutěže a fair play. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s
účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Pořadatel neodpovídá za žádné
škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v
soutěži nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se výherci nepodaří kontaktovat na jeho Facebook účtu,
zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže.
Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci
odeslání poštou. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak
sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Bystřici nad Pernštejnem 26.10.2020

