Pravidla soutěže
o BĚŽECKÝ PÁS AVIOR:
1. Pořadatel a provozovatel
Pořadatelem je společnost SPOKEY s.r.o., se sídlem Sadová 618, 738 01 FrýdekMístek, IČO: 27860345, (dále jen "Pořadatel").

2. Doba a místo trvání soutěže
Soutěž bude probíhat od 6. 1. 2017 do 22. 1. 2017 do půlnoci na facebookových
stránkách Pořadatele www.facebook.com/spokeycz

3. Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let při splnění veškerých
podmínek účasti v Soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „Účastník soutěže“).
b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoli další osoby,
které se podílely na vývoji nebo organizaci této Soutěže a dále osoby těmto osobám
blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
c) Do soutěže se účastník soutěže zapojí tím, že:
1. stane se fanouškem naší facebookové stránky www.facebook.com/spokeycz
2. sdílí soutěž svým přátelům
3. zašle fotografii s jakýmkoliv produktem Spokey do zpráv na Facebooku,
www.facebook.com/spokeycz
4. Výhra
1 výherce vyhraje Spokey běžecký pás AVIOR, v hodnotě cca 20.000 Kč.
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5. Vyhodnocení výherců
a) Výherce je stanoven pořadatelem – jeho porotou, a to na základě jeho
vyhodnocení zaslaných fotografií jako nejzajímavější, nejoriginálnější či nejvtipnější.
Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou.
b) Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele,
www.spokey.cz, v sekci „O nás/soutěž“, a to nejpozději do 7 dnů od skončení
soutěže. Údaje o výhercích budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení podle profilu
na facebooku. Výherce bude pořadatelem také informován prostřednictvím zaslané
zprávy na facebooku.
c) Pořadatel zašle výhercům výhry na jméno a adresy, které mu poskytnou výherci,
a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nejpozději do 7 dnů od
vyhlášení soutěže. Výhry budou adresovány pouze osobě výherce. Nebude-li ze
strany výherce poskytnuta součinnost pro předání výhry do 2 dnů ode dne, kdy byl o
ni pořadatelem požádán, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli
kompenzaci. O míře součinnosti u jednotlivých výher rozhoduje pořadatel.
V případě, že výherce odmítne výhru od pořadatele převzít, resp. nepřevezme od
provozovatele doručovací služby zásilku s výhrou, nárok výherce na výhru zaniká.
6. Všeobecná ustanovení
a) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro
účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru,
včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by
takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, že
v soutěži uplatňuje nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky, a to bez náhrady
nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout.
b) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo
odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhry jinými výhrami stejného
druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich
vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka
soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
c) Na jakékoliv ceny či výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně
vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit
v hotovosti, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem
stanovena. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady
a poškození výhry od okamžiku jejího odeslání výherci.
d) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výher výherci a ani za
způsob či následky jejich užití.
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e) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této
soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou
předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.
f) Stane-li se Účastník soutěže Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84
a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas
s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových
i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy
pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním Výhry (dále
jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na
jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou
a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla.
Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového,
množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se
vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením
poskytne.
g) Hodnota hlavní výhry je 20.000,- Kč. Upozorňujeme výherce, že nese daňovou
povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
v platném znění.

7. Závěrečná ustanovení
a) Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových
stránkách spokey.cz. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník soutěže svou účastí
v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
b) Účastník soutěže potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly, plně jim porozuměl
a souhlasí s nimi.
c) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny
Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na www.facebook.com/spokeycz, neurčí-li
Pořadatel jinak.
d) Tato Pravidla a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem
České republiky.

Ve Frýdku-Místku, dne 5. 1. 2017
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