Pravidla
Úplná pravidla fotosoutěže "Kam s dětmi"
Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel fotosoutěže "Kam s dětmi" (dále jen "soutěž").
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území
České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto
dokumentu.
1. Pořadatel soutěže
Raul s.r.o.se sídlem: Praha 1 110 00, Elišky Krásnohorské 5, IČ: 25608673 (dále jen „pořadatel“).
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na Facebook záložce www.facebook.com/kamsdetmi a na www.kamsdetmi.com na
území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v termínu od 28. 6. 2011 do 9. 8. 2011
včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá celkem v 6ti soutěžních kolech, přičemž doba
konání jednoho soutěžního kola bude v délce jednoho týdne. Soutěžní kola se mohou časově
překrývat. Konkrétní doba platnosti jednotlivých soutěžních kol:
1. kolo: od 28. 6. 12.00 do 5.7.
2. kolo: od 5.7. 12.00 do 12. 7.
3. kolo: od 12. 7. 12.00 do 19. 7.
4. kolo: od 19. 7. 12.00 do 26. 7.
5. kolo: od 26. 7. 12.00 do 2. 8.
6. kolo: od 2. 8. 12.00 do 9. 8.
(dále jen „doba platnosti soutěžního kola“ nebo společně „doba platnosti soutěžních kol“).
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky, která má svůj profil v sociální síti Facebook
(dále také „účastník“ nebo „soutěžící“)
Jeden soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním platným profilem na Facebooku.
4. Výhry, průběh soutěže, výherci
Do soutěže jsou vloženy následující výhry:
Vždy 1 x volná dospělá + 1 dětská volná obousměrná jízdenka od www.eurolines.cz do zoologických
zahrad v následujícících destinací: Berlín, Bratislava, Drážďany, Budapešť, Mnichov a Vídeň
Soutěžící budou zasílat fotografie z výletu nebo akce, kde byli se s vými dětmi na emailovou adresu
soutez@kamsdetmi.com. Výherní fotografie vybere porota složená z redakční rady portálu
www.kamsdetmi.com

Výherci budou informováni o své výhře pořadatelem prostřednictvím e-mailu, ze kterého budou
zasílat fotografie a jejich jména a kontakty budou předány společnosti EUROLINES - TOURING
BOHEMIA, s. r. o., která výhercům vystaví jízdenky na požadovaný termín.
Pokud výherci neodpoví na e-mail s výzvou o zaslání kontaktů do 30 dnů po ukončení soutěže, ať již z
jakéhokoliv důvodu, a pořadatel tak nebude mít možnost výherce informovat o výhře , nárok výherce
na výhru v soutěži zaniká. Výhru v soutěži získá soutěžící, který se umístil v soutěži jako následující
v pořadí.
Zjistí-li pořadatel, že se tentýž soutěžící umístil v soutěži na výherních místech s různými profily
několikrát, bude tento soutěžící ze soutěže vyloučen a bez dalšího ztrácí nárok na jakoukoliv výhru
v soutěži. Na jeho místo pak postupuje soutěžící, který se umístil v pořadí za ním.
Výhry nejsou právně vymahatelné.
5. Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži (dle čl. 3 pís. b) těchto pravidel) každý soutěžící:
a)
projevuje svůj souhlas s tím, že pořadatel jsou oprávněni užít v souladu s § 12 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a
město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v
souvislosti s touto soutěží a jeho produkty, a to po dobu 5 let od ukončení doby konání
soutěže.
b)
vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
c)
dává pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v
platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytne v
souvislosti se svou účastí v soutěži, pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména
pro účely zasílání obchodních sdělení;
d) dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem
č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, obec, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou
účastí v soutěži pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání
výhry v soutěži, pro zařazení do databáze pořadatele soutěže - společnosti Raul s.r.o. jakožto
správce, a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 10 let; též s
jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích,
reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších
komunikačních médiích a na webové stránce pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas
s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i
prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména společností pověřenou
organizačním zajištěním této soutěže (organizátorem). Pořadatel je oprávněn k těmto
osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo na jejich
opravu. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č.
101/2000 Sb., tj. zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil
takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.
Požadavek o vysvětlení nebo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je
účinný okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti
ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
6. Společná ustanovení
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních výsledků. Do soutěže
nebudou zařazeny údaje, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky
soutěže anebo které odeslali soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži, zvláště pak (nikoliv

však výlučně) podmínku dosažení věku 18ti let. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti
jakéhokoliv odvolání ze strany soutěžícího.
Do soutěže nebudou zařazeni ti soutěžící, kteří si budou v soutěži počínat v rozporu s těmito pravidly
soutěže. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké podle § 116
Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra
nebude předána. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takový soutěžící se i přes uvedená
pravidla stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok
na výhru a výhra se nepředá. Výhra v soutěži se nepředá ani v případě, že pořadatel zjistí nebo budou
mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z
účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher
v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly
soutěže. Pořadatel nemusí vyčerpat veškeré výhry vložené do soutěže.
Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s
nesprávným či nevhodným užíváním (realizací) výher.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla
soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel
účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže na www.kamsdetmi.com/soutezte
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována či jinak spojena
s Facebookem. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži údaje ve smyslu článku 5 těchto pravidel
pouze pořadateli a/nebo organizátorovi soutěže, nikoliv však Facebooku.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Není možné požadovat vyplacení
výhry v penězích. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.kamsdetmi.com/soutezte
V Praze dne 28. 6. 2011.

