Kompletní pravidla Vánoční fotosoutěže s Nelashop.cz, Čas Vánoc
Pořadatel soutěže: Nelashop.cz, provozovatel ANNEL spol. s r.o., Slovenská 2205/2, 101
00 Praha 10, IČO: 25122738, DIČ: CZ25122738 (dále jen “Partner”)
Organizátor soutěže: ČtiDoma.cz, provozovatel Centa a.s., Antala Staška 38, Praha 4, IČ:
61672017, DIČ: CZ61672017 Zapsána u MS v Praze spisová značka B
2924, kontaktní adresa: info@ctidoma.cz (dále jen Pořadatel)
Název soutěže:

Velká vánoční fotosoutěž s Nelashop.cz (dále jen “Soutěž”)

Místo soutěže:

Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK

Průběh soutěže a termíny:
 Vánoční fotosoutěž pořádá Pořadatel soutěže ve spolupráci s Organizátorem. Soutěž
probíhá v termínu od 15. 12. 2015 do 2. 1. 2016 23:59 hod. Vyhlášení vítězů
proběhne 3. 1. 2016.
Podmínky soutěže:
 Přihlásit do soutěže je možné až do 31. 12. 2015 23:59, a to pouze formou zasláním
fotografie na dané vánoční téma v dostatečném rozlišení pro online zobrazení, spolu
se správnou odpovědí na soutěžní otázku (Kolik hodin je zobrazeno na hodinkách
Preciosa na fotografii z 14. 12. 2015?). K fotografii soutěžící připojí své jméno nebo
odkaz na FB profil a emailovou adresu pro oznámení případné výhry. (dále “Soutěží”)
 Zaslání fotografie je možné FB zprávou na profilu ČtiDoma.cz nebo Nelashop.cz,
případně emailovou zprávou na adresu info@ctidoma.cz.
 Soutěžící se stane fanouškem FACEBOOK stránky Nelashop.cz, aby měl kompletní
informace o průběhu soutěže. (https://www.facebook.com/nelashop.cz)
 Soutěžícím se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací
adresou na území České nebo Slovenské republiky, která je registrována na sociální
síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj
FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže. Soutěžící se zavazují
dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na
www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se
zpracováním osobních údajů. V případě účasti osoby mladší 18let je nutný písemný
souhlas rodiče nebo zákonné osoby s účastí, při zachování podmínek užití sítě
FACEBOOK.
 Přihlášením do soutěže Soutěžící uděluje výslovný souhlas Organizátorovi se
zpracováním svých osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. Organizátor
shromažďuje a zpracovává osobní údaje týkající se dané osoby, dále též k zaslání
obchodních nabídek a sdělení Organizátora, a to na dobu od odeslání tohoto
formuláře do 3 let ode dne jeho odeslání. Osobní údaje soutěžících budou předány
pouze Pořadateli soutěže za účelem předání výher.
 Soutěžící prohlašuje, že zaslaná fotografie je jeho originální 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.
 Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení osob, které se k vítězství dostali
manipulací. Organizátor si dále vyhrazuje možnost soutěž zrušit, pokud bude
zaplavena podvodnými hlasy.
 Pro propagaci soutěže bude využito webových platforem ČtiDoma.cz a Nelashop.cz,
kde jsou také zveřejněna kompletní pravidla soutěže. A také FACEBOOK stránky
ČtiDoma.cz a Nelashop.cz.





Všechny soutěžní fotografie budou zveřejněny samotným Organizátorem a
Pořadatelem v albu na FB profilu ČtiDoma.cz; a to nejpozději 24 hodin od jejich
přijetí. Nejpozději však 31. 12. 2015.
Hlasování v soutěži: hlasující svobodně označí vybrané fotografie formou “to se mi
líbí”, a to kdykoliv od spuštění soutěže, tedy 15. 12. 2015, až do 2.1.2015 23:59.

Výherci soutěže:
 Výherci soutěže se stávají 3 soutěžící, kteří získají největší počet hodnocení “to se mi
líbí” u své fotografie. Body z fotogalerie Pořadatele a Organizátora se sčítají.
 Vyhlášení výherců proběhne oficiálně 3. 1. 2016 zveřejněním na kanálech FB
ČtiDoma.cz; FB Nelashop.cz; na stránkách soutěže na portálu www.ctidoma.cz
 Výherci soutěže budou informováni prostřednictvím emailové adresy nebo
prostřednictvím zprávy na jejich FB účet
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, který bude
umístěn ve článku o soutěži na portálu čtidoma.cz (kategorie Vánoce 2015) a na
webu Nelashop.cz („Vánoční soutěž)
 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora 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.
 Organizátor soutěže prohlašuje, že společnost FACEBOOK je kompletně
osvobozena od závazků jakýmkoliv účastníkem této soutěže.
 FACEBOOK není pořadatelem ani spolupořadatelem či sponzorem této soutěže.
Pro další informace lze kontaktovat Organizátora soutěže na email: info@ctidoma.cz
V Praze dne 15. 12. 2015
Aktualizace Pravidel soutěže ze dne 21. 12. 2015 založena na záměně rolí Organizátora a
Pořadatele, prodloužení doby příjmu fotografií, rozšíření zveřejnění fotografií na FB
Nelashop i ČtiDoma.cz, nová pravidla pro sčítání hlasů z obou FB fotogalerií.

