PRAVIDLA SOUTĚŽE
„SOUTĚŽ O 15 000 Kč NA COKOLIV“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže „SOUTĚŽ O 15 000 Kč NA COKOLIV“
(dále jen „soutěž“).
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům.
Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a
organizátora.

1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost MASPEX Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00
zapsanou v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 63795
IČ: 25716379 DIČ: CZ 25716379
(dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost Noe´s, s.r.o.
se sídlem: Bezručova 160, Zeleneč v Čechách, 250 91 Praha - Východ
zapsanou v rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, Vložka 62133
IČO:25697749 DIČ: CZ25697749
(dále jen „organizátor “)

2. Trvání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky.
v době od 10. 4. 2017 až 30. 5. 2017.
Soutěž bude probíhat celkem 51 (padesátjedna) soutěžních dnů.
Soutěžními dny se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže
(dále jen „soutěžní období“)

3. Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky, která je
zároveň studentem Vysoké školy v České republice (dále jen soutěžící). V případě výhry je student povinen se prokázat studentským
průkazem. Výjimkou pro účast v soutěž jsou:
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti organizátora, k pořadateli,
anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito
povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

4. Účast v soutěži
Účast v soutěži není podmíněna nákupem výrobků, pouze registrací na soutěžní stránce www.tigersoutez.cz
nebo prostřednictvím žetonu, který soutěžící obdrží od hostesek v průběhu konání samplingu TIGER energy drink.
Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící, který se v období trvání soutěže (od 10. 4. 2017 – 30. 5. 2017)
zaregistruje na www.tigersoutez.cz nebo vyplní žeton v místě konání samplingu a předá jej hosteskám.
Podmínkou pro úspěšnou registraci je vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři nebo na soutěžním žetonu.
Soutěžní registrace jsou bezplatné (zdarma).
Soutěžící se může soutěže účastnit pouze jedenkrát.
Soutěžící může v soutěži vyhrát pouze jednu výhru.
Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže.
Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároků na výhru.
Organizátor soutěže má právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

5. Výhra v soutěži
V soutěži bude udělena 1 (jedna) výhra.
Výhrou v soutěži je finanční částka 15 000 Kč.
31. 5. 2017 bude vylosován ze všech došlých registrací v období soutěže 1 (jeden) výherce.
Celkem bude v soutěži předána 1 (jedna) hlavní výhra.
Hlavní výhra, HOTOVOST 15 000 Kč včetně DPH, bude výherci poukázána do 14 dnů na jeho běžný účet,
který uvede organizátorovi v odpovědi na výherní mail, nejpozději do 5 dnů po dni vylosovaní výherce, tedy nejpozději do 5. 6. 2017.

6. Určení výherce:
Výherce bude vylosován ze všech řádně registrovaných soutěžících dne 31. 5. 2017.
K určení výherce výhry bude použit softwarový losovač,
který vybere výherce náhodným výběrem z databáze soutěžících.
Výherci bude zveřejněn na webových stránkách pořadatele soutěže
www.tigersoutez.cz a www.tigerenergydrink.cz
ve formátu jméno, příjmení (dle údajů vyplněných v soutěžní registraci a na základě informací od výherce).

7. Oznámení a čerpání výhry
Pro oznámení výhry bude použita emailová adresa nebo telefonní číslo ze soutěžní registrace.
Organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 2 pracovních dnů od vylosování.
Po ověření splnění podmínek soutěže bude výhra poukázána na běžní účet výherce.
Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže.
Pro čerpání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži odpovědním e-mailem
a předložit občanský průkaz prokazující osobní údaje uvedené v registraci – ověření výherce a také studentský průkaz, prokazující
studium na Vysoké škole.
Podrobné instrukce a kontakty na organizátora budou součástí výherního e-mailu (mail s oznámením o výhře).
V případě, kdy výherce výhry nebude ve stanovené lhůtě reagovat na výherní e-mail
nebo ho nebude možné kontaktovat telefonicky, nebudou splněny podmínky pro udělení výhry,
výhra bude udělena dalšímu soutěžícímu v pořadí.
Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace.
V takovém případě bude výhra udělena dalšímu soutěžícímu v pořadí.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů,
zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže.
Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat,
ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

8. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty
a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům
předány v souladu s těmito pravidly.
V České republice daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d
odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti
či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.
Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.
Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.
Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u provozovatele soutěže a uveřejněna na internetové adrese www.tigersoutez.cz a
www.tigerenergydrink.cz

9. Všeobecné podmínky
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu trvání soutěže.
Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.
Pořadatel soutěže a Organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Vyplněním údajů v registračním formuláři a jeho odesláním dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící:
a)

uděluje společnosti organizátora a pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů,
které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži,
předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání;
dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec)
ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku.
Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat,
a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele.
Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá,
že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého
a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil
takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího
z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;
b)

uděluje pořadatelům soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění,
souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů,
zejména pro účely zasílání obchodních sdělení do jeho případného odvolání;

V Praze dne 10. 4. 2017.

