ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

A. Pořadatel Soutěže, společnost TMR Ještěd a.s., IČO: 060 80 413, se sídlem: Jablonecká 27, Liberec 5, 460
05 (dále jen „Pořadatel“)

a
B. Realizátor Soutěže, společnost TMR Ještěd a.s., IČO: 060 80 413, se sídlem: Jablonecká 27, Liberec 5, 460
05 (dále jen „Realizátor“)

vyhlašují soutěž „S rodinou na Ještěd - soutěž“ (dále jen „Soutěž“), která bude probíhat dle těchto úplných
pravidel (dále jen „Pravidla“)
C. Termín konání Soutěže: 28.12.2018 až 5.1.2019
D. Místo konání Soutěže: Skiareál Ještěd, lyžařské středisko Ještěd, provozovatel společnost TMR Ještěd a.s
E. Ředitel Soutěže: Mgr. Renáta Balašová (dále jen „Ředitel Soutěže“)

F. Popis Soutěže

Účastníci Soutěže se snaží správně odpovědět na soutěžní otázku „Kolik kilových balení mouky Pernerky se
vejde do kufru vozu SEAT ATECA? Podmínkou účasti v Soutěži je registrace formou zaslání svých osobních
údajů (jméno, příjmení, datum narození, elektronické adresy, mobilního telefonního čísla, město bydliště) a
odpovědi na soutěžní otázku na emailovou adresu soutez@skijested.cz. Účastníkům Soutěže není známa předem
odpověď, ale v místě konání Soutěže bude dne 5.1.2018 odpověď prokázána pokusem. Po ukončení Soutěže
Pořadatel náhodně vylosuje ze zaregistrovaných, správně tipujících soutěžících a na místě pořádání Soutěže
zveřejní výherce jednotlivých cen.
G. Způsob registrace účastníků Soutěže

•

Registrace Účastníků Soutěže probíhá na určené emailové adrese provozovatele Skiareálu Ještěd, společnosti
TMR Ještěd a.s., IČO: 060 80 413, se sídlem: Jablonecká 27, Liberec 5, 460 05, a to na soutez@skijested.cz nebo
přímo v den a na místě konání Soutěže od 16:00 hod..

•

Soutěže se účastní jednotlivci (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastníci Soutěže“). Každý Účastník Soutěže soutěží
sám za sebe, při případné výhře v den konání Soutěže se prokazuje občanským průkazem a je určenou osobou
pro převzetí výhry. Soutěže se může zúčastnit maximálně 1000 registrovaných Soutěžících. Podmínkou účasti
každého ze Soutěžících v Soutěži je zaslání osobních údajů a odpovědi na soutěžní otázku.

•

Účastníkem Soutěže může být pouze osoba starší 18 let. Jednotliví Soutěžící se při prezenci v den konání Soutěže
prokazují občanským průkazem.

•

Platí, že osoba, která se v den a v místě konání Soutěže prokáže platným občanským průkazem, je oprávněna
převzít příslušnou výhru.
H. Výhry
Počet výher v Soutěži je 3 výhry, a těmito výhrami jsou:
1. hlavní výhra (dále jen „Hlavní výhra“) – Zájezd od CK Blue Style
2. cena Lyže Sporten
3. sezónní skipas do Skiareálu Ještěd - 2018/2019
I. Zahájení, pravidla a průběh Soutěže

•

Odstartováním Soutěže ředitelem Soutěže se rozumí zveřejnění soutěžní otázky na www.skijested.cz

dne

28.12.2018.

•

Soutěžící mají časový limit na zaslání odpovědi do 5.1. 2018 do 20,00 hodin. K odpovědím doručeným Pořadateli
po 20,00 hodině dne 5.1.2018 nebude přihlíženo.

•

Každý Soutěžící se musí dostavit k pódiu pro převzetí výhry max. do 3 minut po vyhlášení příslušné výhry po
skončení Soutěže, jinak výhra propadá ve prospěch dalšího vylosovaného soutěžícího. Výhru si musí každý
Soutěžící převzít osobně.
J. Všeobecné podmínky

•

Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník Soutěže svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla plně dodržovat.
Účastník Soutěže nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v
Soutěži.

•

Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné tyto výhry alternativně plnit v penězích.

•

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v Soutěži a posouzení nároku na výhru.
Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

•

Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Pořadatele a Realizátora, a to dle dodavatele jednotlivé výhry.
Pořadatel ani Realizátor neodpovídají za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher či výhrami
samotnými. Výhry nelze reklamovat.

•

Převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly
použitím či využitím výhry vzniknout. Pořadatel ani Realizátor v žádném případě neodpovídají za škody způsobené
výhercům nebo třetím osobám výhrami, nebo za škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto
výher.

•

Pořadatel a Realizátor Soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním Soutěže.

•

Pořadatel ani Realizátor nezodpovídají za případné zranění či újmu způsobenou Soutěžícím během Soutěže.
Každý účastník zodpovídá za svoji vlastní bezpečnost.

•

V případě nepříznivých klimatických či povětrnostních podmínek si Pořadatel vyhrazuje právo na změnu termínu
konání Soutěže.

•

Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla či Soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či
jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na
propagačních materiálech pořadatele a společnosti TMR Ještěd a.s., v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná
Pravidla soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

•

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže Účastníky Soutěže, kteří poruší tato Pravidla či se o to budou
pokoušet. Pořadatel si dále vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu Soutěže.

•

Právním základem pro zpracovávaní osobních údajů v Soutěži, je plnění smlouvy a oprávněný zájem správce dle
Nařízení Evropského parlamentu a evropské rady 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen
Nařízení), v rozsahu e-mailové adresy, mobilního telefonního čísla, jména, příjmení a město bydliště. Účelem
zpracování Pořadatelem a Realizátorem Soutěže je za účelem organizace Soutěží, vyhodnocení Soutěží a pro
následnou nabídku účasti v dalších soutěžích Pořadatele a Realizátora, a to po dobu od registrace do této Soutěže
až do uplynutí 1 roku od okamžiku ukončení této Soutěže. Účastník Soutěže bere na vědomí, že mu náleží práva
dle ust. článků 15 až 22 Nařízení. Více informací v Informační povinnosti na www.skijested.cz.

•

Účastí v Soutěži uděluje Účastník Soutěže souhlas Pořadateli a Realizátorovi, ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdější předpisů, své svolení s tím, aby Pořadatel pořídil ve
spojení s předáním výhry jeho podobiznu, obrazový a/nebo zvukový záznam. Dále Účastník Soutěže uděluje

Pořadateli a Realizátorovi svolení s tím, aby Pořadatel takto pořízené podobizny, obrazové a/nebo zvukové
záznamy Účastníka Soutěže, spolu s jeho jménem, příjmením a názvem města jeho bydliště uveřejnil ve
sdělovacích prostředcích a/nebo svých propagačních materiálech a/nebo na webových stránkách, a to za účelem
marketingové propagace Pořadatele, a jím pořádaných soutěží.

•

Účastí v Soutěži Účastník Soutěže dále bere na vědomí oprávněný zájem Pořadatele s tím, aby výše uvedené
osobní údaje Účastníka Soutěže (tj. podobiznu, obrazový a/nebo zvukový záznam, jméno, příjmení a město bydliště
Účastníka Soutěže) zpracovával pro propagaci soutěží pořadatele. a to bez nároku na jakoukoli úplatu. Účastník
Soutěže může namítat takové zpracování, a to zasláním žádosti na adresu sídla Pořadatele, aniž by to mělo jakýkoli
vliv na výhru.

•

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Realizátora, osoby blízké těchto zaměstnanců ve
smyslu ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdější předpisů.

•

Porušení kteréhokoli ustanovení těchto Pravidel může být důvodem k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže, a to i po
jejím skončení a vést k odnětí již udělené Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za škody vzniklé Soutěžícím a
třetím osobám v důsledku porušení těchto Pravidel.

•

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 28.12.2018 a jsou k dispozici na webových stránkách Soutěže
www.skijested.cz. Každý Účastník Soutěže je povinen seznámit se s těmito Pravidly, které se pro něj účastí v
Soutěži stávají závaznými.

