Statut a pravidla soutěže
„Soutěž s PGS Radkem Soukupem“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané „Soutěž s PGS Radkem Soukupem“
(dále jen soutěž) .
Tento status je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k
Soutěžícím.

1. Pořadatel a Organizátor
Pořadatelem soutěže je v České republice společnost:
Radek Soukup - PGS
Vinohradská 28/2516
120 00 Praha 2
IČ: 68001797, DIČ: CZ7407020005
(dále jen „Pořadatel“)
Organizaci soutěže v České republice zajišťuje:
Marian Kónya se sídlem Bystřická 1644, 432 01 Kadaň, IČ: 72749431
(dále jen „Organizátor “).
2. Trvání soutěže
Soutěž bude probíhat v termínu:
od 01.10.2010 do 28.2.2011
3. Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm na území České
republiky, s následující výjimkou (dále jen jako „Soutěžící“):
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti
Organizátora nebo k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v
řadě přímé.

4. Pravidla soutěže
Uživatel internetu se zapojí do soutěže tak, že zodpoví soutěžní otázky uvedené na adrese :
www.parkovani-praha-2.cz
a tyto odpovědi odešle pomocí kontaktního formuláře společně se svými kontaktními údaji
potřebnými pro případné předání výhry.

V případě správnosti odpovědí na soutěžní otázky a správného vyplnění kontaktních údajů je
Soutěžící zařazen do slosování o výhry.
Výhra
Výhry v soutěži jsou (dále jen „výhry“):
1.
5x poukaz na parkování - 1 poukaz lze využít na max. 24 hodin

Výhry v soutěži budou uděleny Soutěžícím, kteří budou náhodně vybráni ze všech Soutěžících,
kteří splnili již zmíněná pravidla a odeslali kontaktní formulář v uvedeném termínu.
O případné výhře budou Soutěžící informování nejpozději do 1 měsíce od skončení soutěže
elektronickou či telefonickou formou. V případě, že se Pořadateli či Organizátorovi nepodaří
výherce zkontaktovat neboli výherce neodpoví na elektronický či telefonický kontakt ani do 1 týdne
od jeho provedení, má Pořadatel právo na udělení výhry jinému Soutěžícímu.

Všeobecné podmínky


Každý účastník v soutěži uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese bydliště, tel. číslu
(dále jen "osobní údaje"), společnostem vystupujícím jako Pořadatel a Organizátor v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné
účasti v soutěži, předání výhry v soutěži či zaslání protiplnění v případě, že se jedná o nespokojeného
účastníka, jakož i pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s
tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím
třetích osob pověřených Pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této soutěže, a
to po dobu nezbytně nutnou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas
odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj.
zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
likvidaci. Účastník dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název
obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce Pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže.



Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit
či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže bez udání důvodu.



Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s
konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli
z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s
dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností
důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto
pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.



Každý účastník soutěže se může Soutěže zúčastnit pouze jednou, duplicitní registrace budou ze soutěže
vyloučeny.



Provozovatel a Organizátor Soutěže si vyhrazují právo zveřejnit jména výherců výhry. Také si vyhrazují právo
na pořízení fotografií výherců společně s jejich výhrou a jejich použití na internetových stránkách.



Účastí v soutěži každý soutěžící dále akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či
kvalitu výhry, že výhra není soudně ani právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji
vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat
vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena.



Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a
měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být výhercům
předána v souladu s těmito pravidly.



Soutěž probíhá a je platná pouze na území České republiky.



Účastí v soutěži se účastníci zavazují dodržovat všechna její pravidla a podmínky. Soutěže se nemohou
zúčastnit zaměstnanci společností podílejících se na výrobě a přípravě této akce a jejich rodinní příslušníci.



Při převzetí výhry může být soutěžící požádán o prokázání své totožnosti.



Termín pro převzetí věcné výhry určí pořadatel. V případě výhry, která je službou, bude tato služba provedena
v termínu, který určí opět pořadatel.

