Pravidla soutěže „Moje prázdniny“ o náramky ALOve
I.
Obecná ustanovení
1.

Název soutěže: „Moje prázdniny“ o náramky ALOve (dále jen „soutěž“)

2. Pořadatel soutěže : ALO jewelry CZ, s.r.o., Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 3665348 (dále
jen „Pořadatel“).
3.

Organizátor soutěže: Allmedia4U s.r.o., Přístavní 49, Praha 7, 170 00, IČ: IČ: 27621081, DIČ: CZ27621081,
korespondenční adresa: Rosmarin Business Center, Dělnická 12, Praha 7, 170 00 (dále jen „Organizátor“).

4.

Termín a místo soutěže: soutěž probíhá v termínu od 12. 6. 2017 do 15. 8. 2017 (včetně) na území České republiky

5.

Informace o soutěži: Soutěž bude zveřejněna v časopise Sluníčko vydávaném společností CN Invest a.s. Pravidla
soutěže budou k dispozici na adrese Pořadatele, korespondenční adrese Organizátora, Facebook stránce značky
ALOve: https://www.facebook.com/ALOveOfficial/, na webových stránkách ALOve www.alove.cz. Předmětem soutěže
jsou dětské kresby na téma Moje prázdniny.

6.

Podmínky soutěže: Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba mladší deseti let (rozhodným dnem je
15.8.2017) s adresou pro doručování na území České republiky (dále „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“). K účasti
v soutěži je vyžadováno souhlasu zákonného zástupce Soutěžícího. Souhlasem zákonného zástupce se rozumí
písemné vyjádření souhlasu s účastí Soutěžícího v soutěži s uvedením celého jména, příjmení, trvalé adresy, podpisu
a data podpisu zákonného zástupce Soutěžícího připojeného k označení Soutěžícího celým jménem, příjmením a
trvalou adresou.

7.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli nebo osoby podílející
se na přípravě, organizaci nebo provozu celé soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci.
II.
Průběh soutěže

1.

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje úplná pravidla soutěže a splní podmínky pro účast v soutěži
stanovené těmito pravidly soutěže.

2.

Účastníkem soutěže se stane každý Soutěžící, jehož vlastnoručně nakreslený obrázek bude do 15. 8.2017 doručen
fyzicky či elektronicky na korespondenční adresu Organizátora, resp. na e-mail soutez@alove.cz a bude odpovídat
zadání uveřejněnému v 6. a 7. čísle časopisu Sluníčko, a který k současně s tímto obrázkem zašle své kontaktní údaje
obsahující: jméno, příjmení, věk a e-mail Soutěžícího a/nebo jeho zákonného zástupce, telefonní číslo Soutěžícího
a/nebo jeho zákonného zástupce a připojí souhlas zákonného zástupce v souladu s čl. II. odst. 6 těchto pravidel.

3.

Soutěžní obrázek musí být dětská kresba vel. A4 zachycující představu Soutěžícího na téma Moje prázdniny.

4.

Počet obrázků pořízených a zařazených do soutěže (splněním postupu dle čl. II bod 2 těchto pravidel) jedním
Účastníkem soutěže je omezen na jeden (1).

5.

Vítězné obrázky bude z došlých obrázků splňujících podmínky soutěže vybírat nezávislá soutěžní komise složená ze tří
zástupců Pořadatele. Komise po skončení soutěže, tj po 15. 8. 2017, vybere na základě svého uvážení tři (3) vítězné
obrázky.

6.

Tyto 3 vybrané obrázky budou do 14. 7. 2017 umístěny do Alba s názvem „Soutěž Moje prázdniny“ na Facebook
stránce ALOve https://www.facebook.com/ALOveOfficial/ a na webových stránkách ALOve ww.alove.cz. Pořadatel si
vyhrazuje právo uvést jméno a příjmení soutěžícího.

7.

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže obsahově nevhodné nebo poškozené obrázky, případně obrázky,
které svým obsahem nesplňují podmínky soutěže. Tyto obrázky nebudou zařazeny do soutěže, tj. soutěžní komise je
při rozhodování nebude brát v úvahu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení vhodnosti
zaslaných obrázků bez jakéhokoli dalšího zdůvodnění.
III.
Výhry
Výhra v soutěži
Produkt : 1 ks náramek značky ALOve.
Celkový počet výher : 3 kusy.
Vítězové budou vyhlášeni dne 9.10. 2017 v 10. čísle časopisu Sluníčko.
Informace o výhercích (ve tvaru jméno a příjmení) budou zveřejněny v 10. čísle časopisu Sluníčko a na Facebook
stránce ALOve https://www.facebook.com/ALOveOfficial/.
IV.
Upřesnění pravidel výhry

1.

Pořadatel prostřednictvím Organizátora vkládá do soutěže 3 produkty (slovy „tři“) značky ALOve. Do soutěže je možné
se nominovat do 15. 8. 2017 do 23.59 hod. Organizátor vyrozumí Výherce do 22. 8. 2017 (včetně) písemně, a to
zasláním

oznámení

o

výhře

na

emailovou

adresu

poskytnutou

výhercem.

Výherní obrázky budou zveřejněny v 10. čísle časopisu Sluníčko a na Facebook stránce ALOve
https://www.facebook.com/ALOveOfficial/.
2.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody
na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

3.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru u pořadatele reklamovat,
nestanoví-li tato pravidla výslovně jinak. Pořadatel ani Organizátor tedy nenese odpovědnost za vady výhry ve smyslu
občanského zákoníku.

4.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

5.

Výherce a jeho zákonný zástupce (případně pouze zákonný zástupce) je povinen vyzvednout si svou výhru do
18.9.2017 na adrese některého z butiků značky ALOve uvedených na webových stránkách www.alove.cz. V případě,
že výherce výhru takto ve stanoveném termínu neuplatní, ztrácí na tuto výhru bez dalšího nárok. Při uplatnění výhry
předloží výherce, resp. jeho zákonný zástupce oznámení Organizátora o výhře, které obdržel emailem dle odstavce 1
tohoto článku.

6.

Výherce musí Organizátorovi soutěže s alespoň týdenním předstihem oznámit emailem na soutez@alove.cz či
telefonicky +420 608 481 702 adresu butiku, datum a čas, kdy výhru převezme. V případě nesplnění těchto podmínek
si Pořadatel resp. Organizátor vyhrazuje právo výhru nevydat.

7.

Srážková daň z výher bude hrazena Pořadatelem soutěže.

8.

Výherci budou o výhře informování na základě kontaktních údajů stanovených čl.II odst.2

9.

V případě, že soutěžní obrázky jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zasláním obrázku na adresu
uvedenou v časopise Sluníčko, poskytuje soutěžící Pořadateli bezplatně výhradní a neomezenou licenci k užití obrázku
(množstevně, časově, teritoriálně neomezenou, ke všem způsobům užití).

10. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, účastí v soutěži prohlašuje, že jeho soutěžní obrázek je původní, že je
výlučným autorem tohoto obrázků a že žádné třetí osobě nenáleží autorská práva k obrázku.
V.
Doplňková pravidla soutěže
1.

Účastí v soutěži (zasláním soutěžního obrázků s kontaktními údaji) vyjadřuje Účastník, resp. jeho zákonný zástupce
souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň tím dává zákonný zástupce souhlas
s účastí v soutěži za zastoupeného Soutěžícího.

2.

Účastí v soutěži uděluje zákonný zástupce i jménem Účastníka soutěže souhlas se zařazením všech poskytnutých
osobních údajů Soutěžícího a zákonného zástupce v rámci této soutěže (dále jen „Údaje“) do databáze společnosti
ALO jewelry CZ, s.r.o., Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 3665348 (dále jen „pořadatel“);
jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním, případně prostřednictvím
Organizátora, pro účely vyhodnocení soutěže a dále k obchodním, reklamním a marketingovým účelům Společnosti, tj.
nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu
neurčitou, tj. do písemného odvolání souhlasu na adrese Společnosti. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11,
21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně
kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem
se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se
sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

3.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s občanským zákoníkem
bezplatně jméno, příjmení a město (v podobě např. Jan Novák, Praha 2) v médiích (včetně internetu), propagačních a
reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží a d jím poskytovanými službami s tím, že mohou být
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem a za tímto účelem obrazové snímky, zvukové a obrazové
záznamy Účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

4.

Účastníci soutěže účastí v soutěži souhlasí s tím, že soutěžní obrázky může pořadatel použít neomezeně ke svým
marketingovým účelům.

5.

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

6.

Organizátor si vyhrazuje právo v případě nekomunikace Výherce po dobu 14 dní od ohlášení výhry oslovit náhradního
Výherce dle odstav. III a IV pravidel soutěže.

7.

Ze soutěže jsou vyloučeni osoby uvedené v čl. I odst. 7 těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane osoba, která
je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá
v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

8.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám
v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům soutěže a
zveřejněno na oficiální stránce https://www.facebook.com/ALOveOfficial/ a webové stránky ALOve www.alove.cz
Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

9.

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez
sdělení důvodů. Organizátor ani Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel ani
Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.
Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži
uveřejněny.

