
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE - Soutěž („Tvoříme beze zbytku – 
3. díl: box na třídění odpadu s bylinkovou zahrádkou“) na 
stránce („samosebou.cz“) 
1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel soutěže: EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, IČ 251 
34 701, spisová značka B 4763 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“) 

Organizátor soutěže: HAVAS WORLDWIDE PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 7, Letenské 
sady čp.1500 (EXPO 58), PSČ 17000, IČ 630 79 054, spisová značka B 3138 vedená u 
Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“) 

2. NÁZEV SOUTĚŽE 

„Tvoříme beze zbytku – 3. díl: box na třídění odpadu s bylinkovou zahrádkou“ (dále jen 
Soutěž) 

3. SOUTĚŽ 
Soutěž probíhá na stránce „(„samosebou.cz“ [www.samosebou.cz]), a to v době od vyhlášení 
dne 30.4.2018 do dne 7.5.2018. budou vyhlášeni 3 výherci.  

4. ÚČAST V SOUTĚŽI 

1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České 
republice. 

2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve 
smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další 
osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí. 
 
3. Účastník se do Soutěže zapojí tím, že v době jejího konání označí správné odpovědi ve 3 
kvízových otázkách, které vyhlásil Organizátor. 

5. VÝBĚR VÝHERCE A CENY 
 
Tři účastníci, kteří odpoví správně na soutěžní otázky a kteří budou současně vybráni na 
základě rozhodnutí odborné poroty (dále jen Výherci) vyhrávají knížku „Tvoříme/vaříme 
beze zbytku“ a reklamní předměty Samosebou.cz. 
 
Do výběru bodu zařazeni všichni účastníci, kteří odpoví správně na všechny soutěžní otázky. 

 
6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY 

1. O výhře budou Výherci informováni prostřednictvím e-mailu. 

2. Výherci budou zároveň vyhlášeni na uvedené webové stránce ve tvaru první písmeno 
jména a příjmení a následně budou vyzváni Organizátorem/Pořadatelem, aby je do 3 dnů 



 

 

kontaktovali odpovědí na e-mail, který jim bude zaslán Organizátorem/Pořadatelem. 
Nebudou-li Výherci do 3 dnů reagovat, jejich výhra bez náhrady propadá Pořadateli. 

3. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhry není možno nárokovat v alternativní 
podobě. Účast na koncertě a jiných eventech je vždy na vlastní nebezpečí výherců. 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené 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. 

5. Pořadatel má 30 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení kompletních údajů pro 
doručení výhry. 
  
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  
1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas Pořadateli a Organizátorovi se 
zpracováním osobních údajů jako správci těchto údajů, případně určeným subdodavatelům, 
jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů s tím, že k těmto údajům mohou být 
přiřazeny i další údaje, a to za účelem další komunikace v souvislosti se zasláním výhry v 
Soutěži (jméno a příjmení, e-mail, poštovní adresa pro doručení výhry a příp. telefonní číslo). 
  
2. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento svůj souhlas může 
bezplatně kdykoli na adrese Organizátora nebo Pořadatele odvolat, má právo přístupu k 
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, jejich likvidaci atd. 
 
3. Účastí v Soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého 
jména (uvedení pouze prvního písmene) a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků 
Soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele. Tento souhlas lze kdykoli písemně 
odvolat. 
 
4. Souhlas s „Pravidly soutěže“ uděluje soutěžící zaškrtnutím pole u Soutěže. 
 
5. Osobní údaje budou uschovány po dobu nezbytně nutnou a budou vymazány nejpozději na 
konci kalendářního roku, ve kterém byl souhlas udělen. 
 

8. Další důležité podmínky Soutěže: 

1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor, který 
je odpovědným provozovatelem této akce.   

2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, 
přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího 
trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná 
a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí 
věty. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže dle 
vlastního uvážení a bez sdělení důvodu. 



 

 

4. Pořadatel Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v 
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se 
Soutěží. 

4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s 
nesprávným užíváním výher. 
 


