PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE NA INSTAGRAMU
Obecná ustanovení

I.

1.
2.

561 51,
PořadateIem soutěže je fiíma ]iři Babák se sidlem obchodní842, Letohrad
profilu Vo,Mo Bábak
5outěž proběhne V teímínuod 27.1,20- 10,2,20 na instaBíamovém

3.
4,

Porota pořad3teIe Vybere VÝherce podle nejzajimaVějši/nejlepšíodpoVěd'i,
soutěž nepod|éhá zákonu č, 186/2o16 sb., o hazardnich hrách,
na soutěžni otázky
soutěžís; ro2umi divácká soutěž založená na píincipu 2aslání odpovědi
splnění podmínek na insta8ramu.

s.

na územi Če5kérepubliky,

a

ll. soutěžící
1,

let s adresou pro doručováni na
Účastníkem soutěže múžebýt pouze fYzická osoba starší 18
a po ceIou dobu trváni
repubtit<y, t<terá je re8istrována na sociálníshi lnsta8ram
JzemíČest<é

(dále

ien "soutěžící"}
§oUtěže má aktiVni účeta plnístanovená píaVidla soutěže
pravidel,
plněniVšech
stanovených
2, soutěžicíse zavazuje k
nemohou 5tát zamé5tnanci firmy ]iři Bábák,
3. Ž" ."*!z" l."" *'o"'"ni a účastníkysoutěže se
nesplňujíci podminkV účastiV soL]těži
4. iu soutoze 1ro, uytort"ni oí8ani2átoři soutěže, osoby
pokud takoÝá
,á,o"ru s pÁvidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, l
informa(i,
""i"l"i"",'.'"
nepra,ýdivých
V
důsledku
p"aminky pro ziskánivýhry, např,

o,"n"'.pr"i'"el,"l'.

V tákovém připadě
kteíép;skYtla, nestáVá se Výheícem a nemá náíok na výhlu, Výhía
ji
dalšimu VýheíciV pořadi,
je
oroo"la oáiuj"ru,, ,outěže, který oprávněn udělit

llI. Výherci, l"ýhry a způsob určovánívýherců
1.

2.

3,

pořadateli soutěže Výherce nepodáři
V soutěži bUde určen jeden Výherce, v připadě, že se
Messa8e na lnstaBramu
,kontaktovat do 24 hodin od vyh|ášeni pro§třednictvim funkce Diíect
nárok na Výhíu zaniká,
možnévymáhat píávni cestou ani
r,'u po.r.vinuti uýt,,v nuni právni nárok, výhru neni
na náhradu nákladů spojéných 5
alternatluné ptnil u peněžich, Výherce rovněž nemá náíok
pořadatele,
účastíVsoutěži nebo na jakákoliv jiná plnění le stranV
.ůie vyzvednout ve íirmě ]iři Babák nebo po domluVě s pořadateli na

viiur.".i

,uou.unu

jiném místě,

lv. závěrečnéustanovení

1,

2.

nebo soutěž i bez uvedeni
Pořadatel 50utéžemá píáVo rozhodnout o pokračovánisoutěže
důVodU předčasně ukončit,
píaVidla. NoVé pravidla budou platit od
PořadatelsiVyhrazuje píáVo kdYkoIi změnit tato
okamžiku zveřejněni na píofilu pořadetel€,

Tato soutěž neni žádnÝm způsobem sponzorována, podporována, Vyhodnocována ani
spraVoVána provozovatelem sociálnisitě lnstagíam. Provozovateli lnsta8ramu nevznika]ive
spojení5 touto 50utěži žádné povinnosti ani práVá VŮči 50utéŽícíma společnost lnsta8ram
lnc. n€má žádnézáVazky VŮči úča5tnikŮmtéto 50utěže
soutěži uděluje pořadateli podle lákona č, 101/2000 sb,, o ochíaně
4. soutéžiciúčastiV
osobních údajů, Ve zněnípozdějších předp15ů (dá|e jen,,ZooÚ") 5Vůi souhla5 5e zpracovánlm
osobních údajůposkytnutých za účelemúča5llVsoutěži, předáníVýhry či za jiným účelem
jejiho
spojeným se soulěžia to na dobu trváni soUtěž€ a dále na obdobi 6 měsiců po dátu
podle ZooU
s tím, že poskvtnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobnich údajů]e

3.

ukončeni

5,

6.

pořadatel, Tento souhlas mŮže soutěžjcí kdykoli odvolal pisemnou foímou na e mailové
je účinnédo 1
adíese babak@babak c2 či na adrese sidla pořadatele, odvolánísouhlasu
(jednoho)týdne od jeho doručeni pořadaleli
soutěžicí účá§tíVsoutěži VysloVuje souhlas s těmito pravidlY soUtěže a 1avazuje se k iejich
jména a
dodržováni, V připódě, že 5e soUtěžici stane VÝhercem, !oUhla5í 5 uvedenim svého

přijmeniV seznamu VÝherců na lnsta8íamu pořadatele
Tato pravidla se zveřejňujína stránce WWW,babak,cz a účinnostinabÝVajidnem zaháiení
soutěže,

V Letohradě dne,...,.,,,,,,,,,,,,..,,

