Úplná pravidla a podmínky marketingové soutěže

Soutěž o dobrodružný poznávací zájezd s Jirkou Kolbabou
(dále jen Akce)
1) Pořadatel a název Akce
Akci pořádá zprostředkovatel investičních nástrojů CZECH FUND – společnost EFEKTA investiční
zprostředkovatel s.r.o., se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO: 24133833, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 82073 (dále jen “pořadatel”) jako
marketingovou soutěž s názvem „Soutěž o dobrodružný poznávací zájezd s Jirkou Kolbabou“.
2) Doba trvání
Akce probíhá od 1. 4. 2018 do 31. 01. 2019.
3) Soutěžní úkol
Úkolem účastníků Akce je písemně odpovědět na tipovací otázku „Tipněte si, jaké zhodnocení
nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND přinese klientům za rok 2018“ a zaslat
text Pořadateli způsobem dle těchto pravidel.
4) Podmínky účasti
Účastníkem Akce může být pouze plně svéprávná fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice
nebo Slovenské republice, která vyplní registrační formulář podle čl. 5) těchto pravidel anebo nezletilá
osoba s obdobným bydlištěm, za kterou vyplní registraci podle čl.5) těchto pravidel zákonný zástupce
(dále jen Účastník).
5) Způsob účasti, princip výhry a ceny
5.1 Účastník se do Akce zapojí vyplněním Registračního formuláře na webu www.czech-fund.cz/soutez.
Účastí v soutěži, konkrétně odesláním vyplněné přihlášky vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a
podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
5.2 Účastník se Akce může s jednou emailovou adresou účastnit výlučně jedenkrát. Účastník se smí
soutěže účastnit nanejvýše za použití 10 emailových adres. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřihlížet
k jakékoliv z přihlášek Účastníka, který poruší podmínky Akce dle tohoto odstavce.
5.3 Přihlášení do soutěže je možné v období od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 včetně. Pořadatel nepřijme
do soutěže žádný příspěvek mimo dobu trvání soutěže.
5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z akce nevhodně, nepravdivě či neúplně vyplněné přihlášky, a
to v jakékoliv části soutěže, i po prohlášení Účastníka vítězem, a bez náhrady.
5.5 Sedm soutěžních tipů s nejpřesnějším tipem získává ceny v tomto pořadí (od nejpřesnějšího po
nejméně přesný):
1. Poznávací zájezd s Jirkou Kolbabou v termínu jaro-léto 2019
2. Stolní kalendář 2019

3.
4.
5.
6.
7.

Kniha: Očarovaná Havaj
Dopisy z cest – 4 díly
Kniha: Šest kontinentů
Kniha: Tváře světa
Kniha: Země

V případě, že soutěžní otázku správně zodpoví více Účastníků či více Účastníků poskytne odpověď
se stejnou nejmenší odchylkou od správné odpovědi, rozhodne mezi takovými Účastníky o jejich
pořadí Pořadatel losem.
5.6 Ceny budou vítězům předány pořadatelem v průběhu měsíce února 2019. O datu a místě předání
ceny bude Pořadatel výherce předem informovat. Výherce ceny bude povinen prokázat Pořadateli
svoji totožnost. Cena bude předána osobně. Případné předání ceny jiným způsobem závisí na dohodě
výherce s Pořadatelem.
5.7 Na poskytnutí ceny není právní nárok a ekvivalent ceny nelze vyplatit v penězích. Právo na vydání
ceny není možno zcizit. V případě, že v době ukončení soutěže nebudou již avízované ceny k dostání,
je Pořadatel oprávněn, nikoliv však povinen, poskytnout výhercům ceny obdobné.
5.8 Nesplní-li Výherce jakoukoliv podmínku či povinnost, kterou mu ukládají tato pravidla soutěže,
propadá jeho výhra ve prospěch Pořadatele, pokud Pořadatel nerozhodne jinak nebo pokud pravidla
soutěže neupravují porušení podmínky či povinnosti odlišně.
5.9 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné
podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, a/nebo tato pravidla
porušuje či obchází. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout kteréhokoli účastníka soutěže bez
udání důvodu, pokud to uzná za nezbytné pro zajištění správného průběhu soutěže. Pořadatel si
také vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže jakéhokoliv účastníka, který svojí aktivitou porušuje dobré
mravy. Toto ustanovení obdobně platí, pokud příspěvek samotný porušuje dobré mravy, poškozuje
dobré jméno či pověst kterékoliv osoby nebo vykazuje jiné znaky, které nejsou ve společnosti obecně
přijímány v rámci dobrých mravů.
6) Další podmínky a pravidla
6.1 Účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu a odesláním přihlášky do Akce podle zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených
za účelem předání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních
sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Udělení výše uvedeného souhlasu
Účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy Akce.
Tento dobrovolný souhlas uděluje Účastník na období 5 let od doby ukončení soutěže. V
případě porušení povinností Pořadatele při zpracování osobních údajů je Účastník oprávněn
požadovat, aby Pořadatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje
náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby
byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly
jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže
bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu

jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění
opatření k nápravě. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může
kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese Pořadatele.
6.2 Účastníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s účastí v soutěži mohou být fotografováni
a bude s nimi realizováno interview pro potřeby marketingových a propagačních aktivit Pořadatele.
Účastí v soutěži dává soutěžící Pořadateli souhlas k marketingovému využití své osoby jako
respondenta anketní otázky, zejména se zveřejněním odpovědi na anketní otázku. Výherce pak dává
Pořadateli souhlas se zveřejněním své podobizny ve spojení s odpovědí na anketní otázku, a to
formou umístění na webových stránkách či sociálních médiích Pořadatele a tiskových materiálech
sloužících k propagaci kampaně (letáky, plakáty), to vše dobrovolně a bez nároku na odměnu.
Účastník bere na vědomí poučení od Pořadatele a svém právu přístupu k osobním údajům, právu na
opravu osobních údajů, jakož i o právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník bere
rovněž na vědomí poučení o právech ve smyslu § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu
jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho
uveřejnění na internetových stránkách www.czech-fund.cz nebo na stránkách pořadatele
www.efekta-iz.cz.
6.4 Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s Akcí, ve sporech,
pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel, a to s konečnou platností.
6.5 Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické závady v průběhu soutěže ani po jejím
ukončení.
6.6 Veškeré právní vztahy mezi Pořadatelem a účastníky a ostatními osobami se vztahem k této soutěži
se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoliv sporů vzniklých na základě nebo ve
spojitosti s těmito pravidly jsou k jejich řešení výlučně příslušné soudy České republiky.
6.7 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím
tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

Tyto soutěžní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2018

