
 Soutěžní podmínky 

1. Definice použitých pojmů 

1.1. Pořadatelem je taneční skupina Farridah.  

1.2. Soutěžícím je osoba, která v období od 10.5.2016 do 18.5.2016 sdílela příspěvek„Vyhrajte volné 
vstupenky na festival“ a vložila text do komentáře.  

1.3. Výherce soutěže bude vybrán a oznámen na facebookové stránce 18.5.2016 

1.4. Výherci budou 3 osoby, výhrou v soutěži pro každého výherce jsou 2 VIP vstupenky na festival 
Šostýnská Venuše, který se bude konat 21.5.2016 v Kopřivnici.   

 

2. Obecná pravidla 

2.1. Soutěže se mohou účastnit všechny osoby, které souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami 
 a Všeobecnými obchodními podmínkami. 

2.2. Výhra je Výherci předána Pořadatelem na místě v den konání festivalu, případně bude po předchozí 
domluvě předána na stanoveném místě.  Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.  

2.3. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry 
 od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.  

2.4. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.  
 

3. Práva a povinnosti soutěžícího 

3.1. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání 
 a zaslání/předání výhry.  

3.2. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne přes Facebook, případně přes e-mailovou 
korespondenci, pokud soutěžící uvede. 

 

4. Práva a povinnosti Pořadatele 

4.1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším 
osobám, které přijdou do styku s výhrou.  

4.2. 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.  

4.3. 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.  

 

5. Osobní údaje 

5.1. Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana 
podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména 
s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.  

5.2. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě. Soutěžící 
souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno a příjmení, mohou být uveřejněna na webových 
stránkách Pořadatele.  

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy 
České republiky. Soutěžící svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen 
a zavazuje se podle nich řídit.  

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto 
případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových stránkách.  

6.3. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 10.5.2016  


