Pravidla a podmínky soutěže
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Společnost MEGA PLUS s.r.o., IČ 647 93 281, se sídlem Janské Lázně, Černohorská 265, PSČ 542 25,
společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 9778 (dále jen jako „Pořadatel“),
organizuje v termínu 17.9.2016 až 23.9.2016 marketingovou fotosoutěž nazvanou „Fotosoutěž Víkendu
SkiResortu“ (dále jen jako „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže. Tyto jsou vyvěšeny na
internetové stránce pořadatele www.leto.skiresort.cz
2. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
2.1. Účastníkem může být každá fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba,
která splní kumulativně následující podmínky (dále jen jako „Účastník“):
2.1.1. Má plnou svéprávnost;
2.1.2. Pod příspěvek označený jako „Fotosoutěž o 5 skipasů“ na FB SkiResort Černá hora – Pec přidá fotografii,
která byla pořízena během akce Víkend SkiResortu – 17. a 18. září 2016.
2.1.3. Účastník je autorem fotografie, nebo má na ni veškerá autorská práva.
2.1.4. Není v pracovním, akcionářském nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli a nejedná se o osobu
blízkou k osobě, která je v pracovním, akcionářském nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli.
2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty ceny, ti, kteří:
2.2.1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
2.2.2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v
souvislosti se Soutěží;
2.2.3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
2.2.4. Nepodepíší s Pořadatelem Protokol o převzetí ceny.
2.2.5. Společnost MEGA PLUS s.r.o. si vyhrazuje právo v mimořádných případech usnesením vyloučit Účastníka
soutěže.
2.2.6. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu
mohla vzniknout.
3. CENY V SOUTĚŽI
3.1. Účastník Soutěže může při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát 1 jednodenní skipas SkiResortu
ČERNÁ HORA – PEC na zimní sezónu 2016/17, platný kdykoliv během této zimní sezóny.
3.1.1. V soutěži bude celkem 5 jednodenních skipasů, které se rozdělí mezi pět autorů fotografií.
4. PRŮBĚH SOUTĚŽE
4.1. Účastník pod příspěvek označený jako „Fotosoutěž o 5 skipasů“ na FB SkiResort Černá hora – Pec přidá
fotografii, která byla pořízena během akce Víkend SkiResortu – 17. a 18. září 2016.
4.2. Účastník může pro svou fotografii hlasovat a má právo k tomu vyzvat i další.
4.3. 23. září 2016 v 12 hodin vybere tříčlenná komise složená ze zástupců Pořadatele 5 nejlepších fotografií a to
s přihlédnutím k počtu hlasů (like), které fotografie získají od hlasujících.
4.4. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na stejném FB profilu 23. září odpoledne. Autory 5 fotografií, které
komise vybere, označí jako vítěze.
4.5. Vítěze soutěže Pořadatel FB profilu SkiResortu vyzve k zaslání kontaktních informací.
4.6. Účastník, označený jako výherce, je při převzetí skipasu povinen podepsat Protokol o převzetí ceny.
Účastník zároveň souhlasí s tím, že zástupce Pořadatele ho vyfotí po symbolickém převzetí ceny.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Zveřejněním fotografie na FB profilu SkiResortu dává Účastník Pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen jako „Zákon“), souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno a příjmení (případně obchodní firmu), datum
narození (případně identifikační číslo), adresa, e-mail a mobilní telefon, za účelem prověření jeho účasti v
Soutěži a předání ceny a také zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, v účinném znění. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je
dobrovolný a je udělen na dobu 5 let od počátku Soutěže. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení
Pořadateli a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání ceny,
stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým

osobním údajům a dle ust. § 21 Zákona právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
doplnění či likvidaci.
5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní obec z adresy, fotografie a
slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Pořadatele včetně zasílání obchodních sdělení a
Pořadatel může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které
pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období 5 let od počátku
Soutěže.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Pořadatel není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže.
6.3. Pořadatel prohlašuje, že společnost Facebook není vázána žádnými závazky od účastníků v souvislosti
s touto soutěží.
6.4. Pořadatel prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována
společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

6.5. Tato pravidla a podmínky Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník
vložením fotografie na FB profil SkiResortu vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
6.4. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně
Pořadatel.
V Janských Lázních dne 13.9.2016
MEGA PLUS s.r.o.

