PRAVIDLA SOUTĚŽE „NEJ FOTO U KVĚTINOVÉ FOTO STĚNY“ (dále jen
„Pravidla“)
„NEJ FOTO U KVĚTINOVÉ FOTO STĚNY “ je název soutěže, která proběhne v obchodním
centru Centrum Krakov, Lodžská 850/6, Praha 8 (dále jen „Centrum Krakov“) v níže uvedeném
termínu. V rámci této soutěže může vítězný Účastník, který se do soutěže zapojí v souladu s Pravidly
vyhrát dárkový poukaz v hodnotě 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to podle údajů a
podmínek níže uvedených.
Pořadatelem soutěže je společnost Centrum Krakov a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 18244, se sídlem Lodžská 850/6, PSČ 181 00, Praha 8, IČ
27340376 (dále jen „Pořadatel“)
1. Rozsah a termín konání soutěže
Soutěž „NEJ FOTO U KVĚTINOVÉ FOTO STĚNY “ probíhá v Centru Krakov v období od 8.
března 2018 do 31. března 2018, podle údajů a podmínek uvedených níže.
2. Účast v soutěži
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splní její podmínky. Účast osob mladších 18-ti let
je podmíněna písemným souhlasem zákonného zástupce. Účastníkem soutěže se fyzická osoba stává ve
chvíli, kdy sdílí svoji fotografii na svém Facebookovém nebo Instagramovém profilu a označí ji
hashtagem # JAROVCENTRUKRAKOV, a to nejpozději do 31. března 2018
3. Soutěžní fotografie
Soutěžní fotografií je fotografie, která splňuje následující požadavky (v textu též jen jako
„Fotografie“):
•
•
•

Fotografie musí zobrazovat Účastníka u rozkvetlé foto-stěny, nacházející se ve společných
prostorách Centra Krakov u prodejny dm drogerie v přízemí
Fotografie musí mít rozlišení minimálně 420 x 280 pixelů
Fotografie musí být mravně nezávadná

Pořadatel si vyhrazuje právo do soutěže nezařadit kterékoli Fotografie, a to především ty, které nesplňuji
výše uvedené požadavky, nebo takové, které byly poškozeny, odcizeny, získány podvodem nebo jiným
nekalým způsobem či porušením těchto Pravidel, nebo u nichž lze kterékoliv z výše uvedených nekalých
chování důvodně předpokládat. Pořadatel do soutěže nezařadí ani Fotografie, které nebudou označeny
# JAROVCENTRUKRAKOV.
Pořadatel vede evidenci všech zaregistrovaných Fotografií. Každý Účastník se do soutěže může zapojit
jenom jednou Fotografií. V případě rodiny nebo skupin osob se Účastník může zapojit vícero
Fotografiemi, ale pouze jednou Fotografií v každé z následujících kategorií: jednotlivec, rodina, skupina
osob.
4. Průběh soutěže a Registrace
Soutěž bude probíhat od 8. března do 31. března 2018 do 23:59 hodin.
Registrovat se účastník může do 31. března do 23:59 hodin. Za registraci je považováno sdílení svojí
fotografie u rozkvetlé foto-stěny, nacházející se ve společných prostorách Centra Krakov, na svém
Facebookovém nebo Instagramovém profilu s označením hashtagu # JAROVCENTRUKRAKOV,
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v případě, že účastník nemá osobní profil, může svou fotografii zaslat
na e-mail
marketing@centrumkrakov.cz, společně s kontaktními údaji (jméno, příjmení, věk, telefonní kontakt).
Po úspěšné registraci bude fotografie účastníka zařazena do alba na na facebookovém profilu Pořadatele
www.facebook.com/CentrumKrakov.
4. dubna dojde k vyhlášení nejoriginálnější fotografie, kterou zvolí odborná porota sestavená
Pořadatelem. Vítězná fotografie bude zveřejněna na facebookových stránkách Centra Krakov
www.facebook.com/CentrumKrakov. Vítěz obdrží dárkový poukaz v hodnotě 3.000,- Kč, který si bude
moci vyzvednout v úředních hodinách správy Centra Krakov (každý všední den 9:00-17:00) na adrese
Lodžská 850/6, Praha 8 – 3. podlaží.

6. Všeobecná ustanovení
Účast v této soutěži je dobrovolná. Účastník dává svojí účastí v soutěži Pořadateli svůj výslovný souhlas:
a) s těmito Pravidly soutěže a instrukcemi Pořadatele, a zavazuje se je plně dodržovat;
b) v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování
veškerých osobních údajů uvedených u sdílené fotografie, včetně Účastníky zaslaných
fotografií a fotografií pořízených Pořadatelem v souladu s Pravidly a podmínkami této soutěže
pro účely této soutěže a jejich uchování po dobu trvání soutěže i po jejím skončení.;
c) se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Souhlas se zasíláním obchodních
sdělení je Účastník oprávněn kdykoliv odvolat zasláním sdělení na adresu
info@centrumkrakov.cz.;
d) ve smyslu § 84, § 85 a § 87 občanského zákoníku souhlas s užitím svého jména, podoby a
písemně i jinak zachycených projevů osobní povahy v průběhu soutěže, zejména s pořizováním
obrazových a zvukových záznamů, s tím že tyto údaje a snímky mohou být zveřejněny a šířeny
pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení
všemi obvyklými způsoby a případně spojovány s jinými údaji, s jejich následnou úpravou a s
jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla, a bere na vědomí
právo tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvolání souhlasu se nedotkne údajů a snímků již
zveřejněných a sdělených;
e) V případě, že se Účastník soutěže stane výhercem, registrací do soutěže uděluje Účastník
Pořadateli soutěže též souhlas s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa
bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, facebookových stránkách/profilu a webových
stránkách Pořadatele.
f) Účastník uděluje Pořadateli shora uvedené souhlasy bez věcného, časového, množstevního a
územního omezení. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v
plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob
pověřených Pořadatelem, zejména osobami pověřenými zajištěním organizace této soutěže či
osobám náležejícím do stejného podnikatelského seskupení jako Pořadatel.
g) Pro případ, že při tvorbě Fotografie vznikne autorské dílo nebo umělecký výkon ve smyslu
zákona č. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Účastník
akce Pořadateli výhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo nebo umělecký výkon užít
jakýmkoli způsobem a/nebo měnit, bez časového a věcného omezení.
Účastník je oprávněn kdykoli po dobu trvání soutěže požádat Pořadatele o zrušení své účasti v soutěži
(taková žádost musí být v písemné formě doručena Pořadateli). V takovém případě Pořadatel odstraní
soutěžní Fotografii Účastníka ze soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit jakéhokoli Účastníka z této soutěže, a to i bez
udání důvodu. Vyřazený Účastník nemá nárok na jakoukoli odměnu či náhradu spojenou s jeho účastí
v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže zejména takové Účastníky, jejichž chování
či činnosti proběhly v rozporu s těmito Pravidly. Bude-li (i) mít Pořadatel podezření na podvodné,
nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci
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k výhře, nebo (ii) pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i
v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k
výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními Pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a
fair play.
Účastník nemůže požadovat výměnou za výhru peněžité plnění a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění
ze strany Pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto Pravidlech. Soutěž nemá charakter veřejného
příslibu dle § 2884 an. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit délku trvání soutěže, ev. soutěž předčasně ukončit nebo soutěž
zrušit bez náhrady, tuto skutečnost je povinen neprodleně zveřejnit na facebookových stránkách
Pořadatele. Zároveň si Pořadatel vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit podmínky a Pravidla této
soutěže. Vymáhání účasti na soutěži nebo vymáhání výhry (nabídky) soudní cestou je vyloučeno.
Pořadatel může jednat v dobré víře v jakoukoli listinu, která je mu předložena Účastníkem. Pořadatel
bude zkoumat takový dokument pouze po stránce formální; Pořadatel nebude ověřovat a neodpovídá za
pravost nebo platnost jakýchkoli mu předkládaných dokumentů. Pořadatel nenese odpovědnost v
případě, pokud jednal v souladu s těmito Pravidly na základě Účastníkem poskytnutých dokumentů
nebo nepravdivých údajů, o nichž se v dobré víře domníval, že byly podepsány k tomu oprávněnou
osobou, nebo že jsou pravdivé.
Pořadatel prohlašuje, že soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná, řízená či jinak spojená s
elektronickou sociální síti Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv elektronické sociální síti
Facebook. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především
funkčnost internetu a sociální sítě Facebook).
Pravidla jsou zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách Pořadatele a v písemné podobě
jsou uložena v kanceláři správy Centra Krakov na adrese Lodžská 850/6, Praha 8.
Tato Pravidla jsou jedinými a úplnými pravidly soutěže a vstupují v platnost dnem 8. března
2018.informace o akci
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