Všeobecné soutěžní podmínky soutěže LÉTO U BAZÉNU

I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné soutěžní podmínky (dále jen „Soutěžní podmínky“) stanoví závazná pravidla
pro pořádání soutěže LÉTO U BAZÉNU (dále jen „Soutěž“) provozované na webových
serverech společnosti ALBIXON a.s., se sídlem Zbraslavská 55/5a, Malá Chuchle, Praha 5,
PSČ 159 00, IČ: 261 17 274, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 13162 (dále jen „Pořadatel“).
II. Definice pojmů
Předmětem soutěže Léto u bazénu je uvedení odpovědi s alespoň jedním důvodem, proč by
chtěl Soutěžící strávit léto u bazénu a to ve formě alespoň jedné věty či slovního spojení (dále
též „Odpověď“).
Serverem Pořadatele je webový server: albixon.cz (dále jako „Server“).
Soutěžícím je fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území
České republiky, která je řádně zaregistrována do Soutěže na Serveru Pořadatele v souladu
se Soutěžními podmínkami.
Vyhlášením soutěže je oznámení Pořadatele na Serveru o konání Soutěže s tím, že další
podmínky Soutěže uvedené Pořadatelem v tomto Vyhlášení jsou součástí Soutěžních
podmínek.
Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže v Soutěžních podmínkách.
Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže v Soutěžních podmínkách.
III. Účast v Soutěži
Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serveru Pořadatele.
Začátkem soutěže je den 24. 06. 2022.
Koncem soutěže je den 31. 07. 2022.
Soutěžící se do Soutěže zapojí registrací prostřednictvím vyplnění a odeslání kontaktního
formuláře na Serveru Pořadatele společně s uvedením Odpovědi, čímž se stává aktivním
Soutěžícím.
Soutěžící svou registrací na Serveru Pořadatele souhlasí se Soutěžními podmínkami.
Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli a
osoby těmto osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Z účasti v Soutěži mohou být rozhodnutím Pořadatele vyloučeny osoby, které svojí účastí v
Soutěži způsobí nebo mohou způsobit škodu Pořadateli či třetí osobě, zneužívají či porušují
pravidla Soutěže nebo v souvislosti se Soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují
oprávněné zájmy Pořadatele, nebo jednají v rozporu s dobrými mravy, nebo jimi odeslané
dokumenty a další informace obsahují vulgární nebo jinak nevhodné výrazy nebo jakkoli
odporují cílům a účelu Soutěže.
IV. Výhra v Soutěži

Výherce Soutěže vybere odborná porota složená nejméně ze tří osob určených Pořadatelem
dle předem stanovených kritérií, kterými jsou zejména originalita Odpovědi a preciznost její
formulace.
Výherce obdrží jako výhru dárkový předmět ALBIXON (dále jako „Dárek“).
Nárok na výhru je podmíněn tím, že Odpověď Soutěžícího bude zveřejněna na webových
stránkách a/nebo sociálních sítích Pořadatele spolu s uvedením křestního jména Soutěžícího.
Dárek předá Pořadatel výherci nejpozději do 10-ti dnů od dne, kdy Pořadatel zveřejní
Odpověď spolu s uvedením křestního jména Soutěžícího na webové stránce a/nebo sociálních
sítích Pořadatele.
Záruka na výhry není poskytována a s tímto Soutěžící souhlasí.
Na výhru není právní nárok a není soudně vymahatelná.
V. Práva a povinnosti Soutěžícího
Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro
získání a zaslání/předání výhry.
Soutěžící odesláním Odpovědi do Soutěže prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem
předmětům ochrany podle autorského zákona, zejména, že je jediným autorem literárního
díla nebo má k takovému dílu od autora neomezené právo dílo v Soutěži užít, jinak odpovídá
za újmu, která Pořadateli nebo jiné osobě tímto vznikne.
Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 10 pracovních
dnů, jinak nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si
vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí
původního výherce, který na výzvu nereagoval.
Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl
telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu. Pořadatel
neodpovídá za situace, kdy nebude možné výherce takto kontaktovat a výhra mu z tohoto
důvodu nebude moci být předána.
Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů
České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím
jakoukoli újmu.
VI. Práva a povinnosti Pořadatele
Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od
ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele
na Serveru Pořadatele.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé Výherci, případně dalším osobám v
souvislosti s realizací a čerpáním výhry ani za jakékoliv okolnosti spojené či vzniklé v
souvislosti s čerpáním výhry. Veškeré další náklady spojené s čerpáním výhry hradí výherce –
například cestu za účelem vyzvednutí výhry, není-li dohodnuto jinak.
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to
v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných
vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém
případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů.
Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním
a organizací Soutěže, je oprávněn změnit Soutěžní podmínky v průběhu trvání Soutěže či
Soutěž zcela zrušit nebo předčasně ukončit.
Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv technickou nebo lidskou chybu, k níž dojde během
zpracování e-mailů včetně selhání sítě elektronických komunikací a nedoručení e-mailu.
VII. Osobní údaje
Zpracovatelem osobních údajů Soutěžících je Pořadatel. Osobní údaje jsou zpracovávány pro
stanovené účely v souladu se zásadami zpracování, jak tyto vyplývají z právních předpisů o
ochraně osobních údajů, zejména zásadami transparentnosti vůči subjektu osobních údajů a
odpovědnosti Pořadatele jako správce osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn
zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou bez jejich souhlasu předávány
žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Pořadatelem a Soutěží.
Soutěžící jako výherce souhlasí s tím, že jeho křestní jméno může být uveřejněno na
webových portálech a/nebo sociálních sítích Pořadatele společně s jeho Odpovědí.
Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní
sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou
tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními
předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi
prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
Jakékoliv změny nebo doplnění těchto Soutěžních podmínek Pořadatel oznámí na Serveru.
Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 24. 6. 2022.

