Pravidla soutěže o vstupenky na festival Pod Zelenou horou
1. Organizátor soutěže
1.1.

Organizátorem soutěže je DEL a.s., Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1,
Česká republika, IČ: 242 84 734, DIČ: CZ 242 84 734

2. Výhra
2.1.

Výhrou jsou 2-denní vstupenky na festival Pod Zelenou horou, který se uskuteční
v termínu 27. – 28.7.2018 ve Žďáru nad Sázavou.

2.2.

V soutěži je 6 vstupenek na festival pod Zelenou horou. Výherci budou tři a každý
z výherců dostane dvě vstupenky na tento festival.

3. Účastníci soutěže
3.1.

Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 13 let,
což je podmínkou registrace na Facebooku.

3.2.

Management a zaměstnanci DEL a.s. jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se
vztahují platné zákony ČR.

4. Soutěž, výběr, vyhlašování a kontaktování vítěze
4.1.

Žádný nákup není podmínkou soutěže.

4.2.

Uzávěrka soutěže je 22.7.2018. Nejpozději dne 24.7.2018 zveřejní organizátor jména
výherců a bude je kontaktovat.

4.3.

Pro účast v soutěži je nutné se stát fanouškem profilu DEL a.s. na
https://www.facebook.com/cz.del kliknutím na tlačítko "Líbí se mi" a následným
odesláním kontaktních údajů s odpovědí na soutěžní otázku přes facebookový profil.

4.4.

Soutěžní otázkou je: Čím se společnost DEL a.s. zabývá?

4.5.

Odpověď na soutěžní otázku zašlete přes Facebook soukromou zprávou ve tvaru:
Jméno, Příjmení, E-mail a odpověď na soutěžní otázku.

4.6.

Vítěz soutěže bude kontaktován emailem. Organizátor soutěže předá výhru vítězům
v budově DEL a.s., Strojírenská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika.

4.7.

Z každého facebookového profilu může být poslán pouze jeden příspěvek. Každý
příspěvek může soutěžit jen jednou.

4.8.

Pokud soutěžící splní podmínky této soutěže (stal se fanouškem našeho profilu na
https://www.facebook.com/cz.del a správně odpověděl na soutěžní otázku), bude
zařazen do slosování.

4.9.

Ze správných odpovědí vylosuje organizátor tři výherce.

4.10. Každý z výherců má nárok na 2 vstupenky na festival Pod Zelenou horou, který se
uskuteční 27. – 28.7.2018.
4.11. Účastníci soutěže, kteří vyhrají, jsou povinni odpovědět na email s informací o výhře
organizátorovi nejpozději do dvou dnů a informovat jej, kdy si výhru vyzvednou. Pokud
tak do dvou dnů od odeslání emailu s informací o vítězství neučiní, výhra propadá.
Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.
5. Předání ceny
5.1.

Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, kterou s výhrou mohou
souviset. Výhra bude předána výherci nejpozději do 27.7.2018 do 15:00 hodin
v budově DEL a.s., Strojírenská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou.

5.2.

Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky,
náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla
předána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo
vzniklé v souvislosti se soutěží.

5.3.

Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji
může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

5.4.

Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže, a to kdykoliv.
Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na
e-mailové adrese: propagace@del.cz.

6. Všeobecné obchodní podmínky
6.1.

Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s
Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, DEL a.s. Odeslané
informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže
a ochrany soukromí.

6.2.

Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována,
a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo
zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu,
bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si
vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

6.3.

Organizátor si vyhrazuje právo na diskvalifikaci jakékoliv osoby, která
a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže,
b) poruší Pravidla soutěže,
c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo
d) jedná neeticky nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní
nebo jim vyhrožuje.

