SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA
1. Obecná ustanovení
1.1 Organizátorem soutěže je pan Petr Svoboda za Sedací soupravy Vysočina se sídlem
náměstí Republiky 145/9, Žďár nad Sázavou, 591 01, IČO: 88739643 (dále jen
„Organizátor“) organizuje soutěž, kterou vyhlašuje pomocí svého profilu na sociální síti
Facebook Sedačky Vysočina nebo na webových stránkách www.sedackyvysocina.cz
(dále jen „Vyhlášení soutěže“).
1.2 Soutěž není nijak nikterak sponzorována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti
Facebook ani jiným poskytovatelům služeb informační společnosti.
2. Účast v soutěži
2.1 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České
republiky starší 15 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Ze soutěže jsou vyloučeni
zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
2.2 Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžícím“) se stává fyzická osoba akceptující pravidla
soutěže a splňující soutěžní podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná
osoba odešle odpověď na soutěžní otázku, odešle příspěvek do soutěže či jinak
jednoznačně projeví svoji vůli se zapojit do soutěže.
2.3 Každý soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, duplicitní odpovědi nebudou
zařazeny do slosování.
2.4 Soutěž je určena pro běžné účastníky, proto je zakázáno používání jakýchkoliv
automatických systémů pro přihlašování do soutěže či hlasování v ní (tzv. robotů).
Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na použití automatického systému
taková přihlášení do soutěže vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet.
2.5 Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat tyto pravidla. Soutěžící účastí v soutěži
potvrzuje, že si je vědom a dodržuje své povinnosti dle podmínek a zásad služeb
Facebook uvedených na https://www.facebook.com/policies.
3. Místo a doba trvání soutěže
3.1 Soutěž probíhá na území České republiky a prostřednictvím shora uvedeného profilu
Organizátora na sociální síti Facebook. Soutěž bude probíhat v době, jejíž přesné
datum je uvedeno v podmínkách u soutěže na sociální síti Facebook.
4. Určení vítěze
4.1 Celkově bude ze soutěžících vybrán jeden výherce dané soutěže. U soutěže bude
výherce vybrán tak, že bude náhodně vybrán z komentářů či reakcí na soutěžní otázku
v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele soutěže.
4.2 Vítěz soutěže bude vybrán v souladu s principem soutěže vždy nejdéle do 10
pracovních dnů. V případě, že se výherce nepodaří do 30 dnů od provedení losování
kontaktovat, jeho výhra propadá bez náhrady.
4.3 Výherci soutěže budou vyzváni přes označení jejich profilů v rámci soutěže, aby zaslali
Organizátorovi své kontaktní údaje. Výherci mohou být současně uveřejněni na
webové stránce Organizátora.

5. Výhry
5.1 Výhry věnuje Organizátor soutěže. Soutěžící přebírá výhru na své vlastní riziko a
převzetím výhry přebírá plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo
třetím osobám mohly využitím výhry vzniknout. Organizátor soutěže v žádném
případě neodpovídá za žádnou újmu způsobenou výhercům nebo třetím osobám
výhrami nebo jejich využitím.
5.2 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Organizátor si
vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu. Soutěžící
nemá nárok na vyplacení finanční hodnoty výhry v případě, že vybraná výhra
nebude k dispozici nebo ji nebude možné z jakéhokoliv důvodu čerpat.
5.3 Výhry nelze vymáhat právní cestou. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není
možná.
5.4 Na výhru se nevztahuje záruka.
5.5 Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá.
6. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
6.1 Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn
užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z
předání výhry) ve svých médiích v souvislosti s informováním o soutěži a propagací jím
pořádaných soutěží.
6.2 Organizátor soutěží prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje využije výhradně po dobu
nutnou pro účel, který je uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů a
neposkytne je jinému subjektu nebo jiné straně.
6.3 Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem.
7. Závěrečná ustanovení
7.1 Tato pravidla platí pro všechny soutěže, u kterých vyhlášení vyžaduje odkaz na
(webová stránka, kde budou pravidla) internetovou stránku obsahující tato pravidla.
7.2 Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži
(funkčnost sítě, ztráta dat atp.). Organizátor dále neručí za doručení zprávy, ktero u
bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.
7.3 Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit,
přerušit nebo zrušit bez výběru výherců či jinak změnit pravidla soutěže. V případě,
že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a
zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem
zveřejnění dle předchozí věty.
7.4 Případné námitky proti průběhu soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na emailovou adresu info@sedackyvysocina.cz do 3 pracovních dnů od ukončení
soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
7.5 Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění
podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Organizátor tímto nepřebírá

vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
7.6 Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Organizátorem a soutěžícími, jakož i
související právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.6.2020

