Pravidla soutěže o nejkrásnější hasičskou zbrojnici ze středu Čech
Pořadatel soutěže: portál ČtiDoma.cz, provozovatel Centa a.s., Antala Staška 38, Praha 4, IČ:
61672017, DIČ: CZ61672017 Zapsána u MS v Praze spisová značka B 2924, (dále jen Pořadatel)
Kontaktní adresa: info@ctidoma.cz
Sponzor soutěže: Požární technika Komet s.r.o. Pečky
Název soutěže: Soutěž o nejkrásnější hasičskou zbrojnici ze středu Čech (dále jen “Soutěž”)
Místo soutěže: Soutěž probíhá prostřednictvím internetové stránky www.ctidoma.cz
Průběh soutěže a termíny: Soutěž probíhá v termínu od 23. 3. 2016 do 20. 4. 2016 hod do 18:00
Vyhlášení vítězů proběhne 21. 4. 2016.
Soutěž pro dobrovolné hasiče
Sbory dobrovolných hasičů přihlašují vždy jednu fotografii hasičské zbrojnice zasláním na e-mail
info@ctidoma.cz. Všechny fotografie vystavíme ve fotogalerii a čtenáři budou hlasovat o
nejkrásnější zbrojnici. Zvítězí zbrojnice s nejvyšším počtem hlasů, které získá do 20. 4. 2016 18
hodin.
Hlasování bude probíhat na stránkách portálu ČtiDoma.cz. Fotografie do veřejného hlasování
zasílají sbory dobrovolných hasičů prostřednictvím e-mailu na adresu info@ctidoma.cz. Fotografie
lze přihlašovat do 4. 3. 2016 do 12:00. Fotografie, které dojdou po uzávěrce 4. 3. 2016, budou do
soutěže také zařazeny, ale ztratí část času pro hlasování.
Soutěžící prohlašuje, že zaslaná fotografie je jeho originální dílo a vlastní veškerá práva na její další
použití. Zasláním či nahráním fotografie do soutěže souhlasí dále s tím, že dává práva Pořadateli
soutěže s fotografií nakládat v rámci této soutěže, zveřejnit ji a využít k propagaci soutěže.
Soutěž pro čtenáře
Čtenáři mohou hlasovat o nejkrásnější hasičskou zbrojnici. Pokud se chtějí zúčastnit soutěže, musí
svůj hlas odůvodnit zasláním e-mailu na adresu info@ctidoma.cz. Komise redaktorů vybere tři
nejvtipnější či nejzajímavější zdůvodnění. Je možné zasílat informace o historii zbrojnice, různé
poznatky o stavbě, básně nebo cokoliv dalšího.
ČtiDoma.cz (www.ctidoma.cz) provozuje Centa a.s., Antala Staška 38, Praha 4, IČ: 61672017, DIČ:
CZ61672017, Spisová značka: B 2924 vedená u Městského soudu v Praze, Č.ú: 4021067309/0800
info@ctidoma.cz

Soutěžícím se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území
České republiky. Svou účastí v soutěži udělují soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů v
rozsahu platné legislativy. V případě účasti osoby mladší 18let je nutné připojit písemný souhlas s
účastí od rodiče (doplněné jeho osobními údaji) nebo zákonné osoby.
Přihlášením do soutěže Soutěžící uděluje výslovný souhlas Pořadateli se zpracováním svých
osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. Pořadatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje
týkající se dané osoby, dále též k zaslání obchodních nabídek a sdělení. Pořadatele, a to na dobu od
odeslání tohoto formuláře do 3 let ode dne jeho odeslání.
Výherci soutěže:
Výhercem soutěže se stávají 3 čtenáři, kteří budou ohodnoceni za nejzajímavější zdůvodnění
hlasování a originální zprávu o vybrané hasičské zbrojnici. Každý z nich získá přenosný hasicí
přístroj a tašku dárkových předmětů od firmy Požární technika Komet. Dále se hlavním výhercem
stává sbor dobrovolných hasičů, který získá nejvíce hlasů. Vítězný sbor získá možnost výběru zboží
od firmy Požární technika Komet do výše 8 000,- Kč. Výherci soutěže budou informováni
prostřednictvím emailové adresy.
Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na vyřazení osob, které se k vítězství dostali manipulací. Pořadatel si
dále vyhrazuje možnost soutěž zrušit, pokud bude zaplavena podvodnými hlasy.
Závěrečná prohlášení
Výhru v soutěži není možné vymáhat jakýmkoliv způsobem ani soudně, nelze ji ani vyměnit za
jinou odměnu (např. peněžní částku), než jsou vypsané výherní odměny. Organizátor soutěže je
oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit,
odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na
odkazu Pravidla soutěže (pdf), který bude umístěn ve článku o soutěži na portálu čtidoma.cz
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, a rovněž osoby jim blízké a
ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich
zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob
stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Pro další informace lze kontaktovat Pořadatele soutěže na email: info@ctidoma.cz
V Praze dne 23. 3. 2016
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