PRAVIDLA SOUTĚŽE
„NEJLEPŠÍ PIVOVAR SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ PIVA 2022“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže
„NEJLEPŠÍ PIVOVAR SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ PIVA 2022“ (dále jen „soutěž“).
1.

Organizátor a zadavatel soutěže

Organizátorem soutěže je příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih,
se sídlem: Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,
zapsána v rejstříku – Krajský soud Ostrava, odd. Pr. Vl. 590,
IČO: 73184560, DIČ: CZ 73184560
(dále jen „organizátor“)
2.

Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat v rámci konání akce Svatováclavské slavnosti piva, tj. v době od 27.9. 2022 do 28.9. 2022.
3.

Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
4.

Pravidla soutěže – účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která se zapojila do internetové ankety hlasující o nejlepší pivovar slavností. Pro
úspěšnou registraci do soutěže je potřeba uvést jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovatelně se
stejným e-mailem, tj. na jeden e-mail je možné vyplnit soutěžní anketu pouze jednou.
Soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně 1 (jednu) výhru.
Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky
soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároků na výhru. Organizátor soutěže má právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže
jednotlivými soutěžícími.
5.

Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži jsou dárkové balíčky, přesněji 3x balíčky. Organizátor si dovoluje zvýšit počet odměněných v případě vysokého zájmu.
6.

Určení výherců

V den losování, tj. 29.9. v 10:00 hodin stanoví elektronický losovač výherce výhry tak, že náhodně vybere výherce ze všech řádně
zaregistrovaných soutěžících.
7.

Oznámení a čerpání výher

Pro oznámení výher bude použita e-mailová adresa ze soutěžní registrace (e-mail uvedený v registračním formuláři). Organizátor bude výherce
kontaktovat nejpozději do 3 pracovních dnů po vylosování.
V případě, kdy výherce nebude ve stanovené lhůtě reagovat na e-mail organizátora s oznámením výhry, nebo nebudou splněny podmínky pro
udělení výhry, výhra propadne ve prospěch zadavatele soutěže.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční
protiplnění v hodnotě výhry.
8.

Všeobecné podmínky

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu trvání soutěže.
Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.
Zadavatel soutěže a organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.
9.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dle článku 4. uděluje soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa v souvislosti se svou účastí v soutěži. Údaje dále poskytuje účastník za účelem prověření jeho
platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další úkony spojené s realizací soutěže, a to po dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a
90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Dále též účastník souhlasí se zveřejněním jména a příjmení na
sociálních sítích a na webové stránce organizátora po dobu nejvýše 1 roku.
Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora nebo elektronicky emailem na adrese
kulturajih@kulturajih.cz. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na
informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování,
výmaz a jejich likvidaci.

Dne 14.9. 2022 v Ostravě

