PRAVIDLA SOUTĚŽE "VYHRAJ BOTY NA CELÝ ROK"
§ 1.ORGANIZACE SOUTĚŽE
1. Organizátorem soutěžě “Vyhraj boty na celý rok” (dále jen "Soutěž") je CZASNABUTY M. Wawrzyczek SP.J. Oddział
w Czechach, se sídlem Elišky Krásnohorské 1298/4, Havířov – Podlesí 736 01, IČ: 04178891, Obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 21403 (dále jen "Organizátor").
2. Účastníkem Soutěže (dále jen „Účastník”) může být každý, kdo:
a) je občanem České Republiky
b) odebírá newsletter casnaboty.cz
c) má aktivní konto na sociální síti Facebook
d) kdo se výjádří, že se chce zúčastnit Soutěže
e) nakoupí v internetovém obchodě www.casnaboty.cz
3. Účastníkem Soutěže nesmí být zaměstnanci, zástupci a spolupracovníci Organizátora a podmětu s ním spjatých, a
rovněž podmětů, kteří se účastní příprav a průběhu Soutěže. Pod pojmem zaměstnanci se rozumí osoby, které pracují ve
prospěch podmětů, které je zaměstnávají, bez ohledu na jejich právní podstatu.
§ 2. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tato pravidla definují rozsah a podmínky účasti v Soutěži.
2. Soutěž probíhá na území České Republiky, prostřednictvím sociální sítě Facebook.
3. Organizátor informuje, že Soutěž není žádným způsobem vedena, sponzorována, podporována nebo spjatá se sítí
Facebook.Účastníci nemají v souvislostí se Soutěží žádné nároky vůči tomuto podmětu.
4. Všechny informace o Účastníkovi, které jsou zvěřejňovány nebo shromažďovány v souvislostí se Soutěží, budou
zpracovávány pouze a jedině Organizátorem Soutěže.
5. Soutěž trvá ve dnech: 18. - 31.3.2018 . Tyto dny jsou uvedeny rovněž na oficiální soutěžní grafice.
6.Výsledky Soutěže se objeví dne: 3.4.2018 na oficiální fanpage Organizátora: www.facebook.com/casnaboty
7. Na správný průběh Soutěže dohlíží Soutěžní Komise, které jsou členy tři osoby, které zastupují Organizátora.
8. Soutěž není organizována za účelem výdělku.
§ 3. CENY
1. Cenou v soutěži je:
a) 1. místo - maximálně 12 párů obuvi v celkové hodnotě do 9 000 Kč.
b) 2. místo – maximálně 6 párů obivi v celkové hodnotě do 6 000 Kč.
c) 3. místo – maximálně 3 páry obuvi v celkové hodnotě 3 000 Kč.
2. Výhra není přenosná na jinou osobu, a není ji možné vyměnit na hotovost.
3. Výhrát může pouze Účastník, který v okamžiku vstupu do Soutěže je přihlášen k odběru newsletteru casnaboty.cz.

§4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A PRŮBĚH SOUTĚŽE
1. Účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a rovněž, že
se seznámil s těmito Pravidly Soutěže.
2. Uvedení osobních údajů v souvislosti s účastí v Soutěži je absolutně dobrovolné, ale nezbytné k účasti v ní, a/anebo k
ziskání ceny.
3. Účastník musí být v okamžiku vstupu do Soutěže přihlášen k odběru newsletteru casnaboty.cz.

4. Pro účast v Soutěži je třeba pod oficiální soutěžní grafikou zveřejněnou na sociální síti Facebook svůj nápad na reklamní
slogan na jarní kolekci bot.
5. Každá osoba se může zůčastnit Souteže pouze jednou.
6. Soutěžní Komise vybere tři výherce dla svých osobních preferencí, a seřadí je v odpovídajícím pořadí – 1. až 3. místo.
7. Informace o vítezi bude zvěřejněna dne: 3.4.2018 na stránkách www.facebook.com/casnaboty v postu Organizátora.
8. Účastník souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na společenské síti Facebook v rámci oznámení vítěze
Souteže.
9. Uživatele kont, které budí podezdření, že se jedná o falešné, budou ze Soutěže vyřazeni.
10. Organizátor si vyhrazuje právo odstranit ze Souteže – bez udání konkrétního důvodu – osoby, u kterých vznikne
podezdření z podvodu nebo jakéhokoliv projevu nekalé konkurence.
11. K povinostem vítězů Souteže patří kontakt s Organizátorem ve věci převzetí výhry.
12. Podmínkou zisku ceny, je uvedení Organizátorovi, v termínu do 10 dní ode dne zveřejnění výsledků informací
nezbytných pro odeslání výhry: jméno, příjmení, úplné adresní údaje a telefonní kontakt. V případě neuvedení těchto
informací výhra propadá.
13. Výhra bude odeslána na náklady Oranizátora v termínu do 10 pracovních dní ode dne doručení údajů potřebných k
odeslání ceny.
14. V případě, že adresa převzetí ceny bude mimo území ČR, Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit výhru do doby,
než obdrží od vítěze částku, pokrývající cenu poštovného zásilky mimo ČR.
§5. KONEČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizátor si vyhrazuje právo, že nenese zodpovědnost za případné události, které znemožní správný průběh Souteže,
které není schopen ovlivnit (změny, problémy s funkčností sociální sítě Facebook), nebo kterým není schopen předejít v
případě vzniku náhodných událostí, včetně zásahu vyšší moci.
2. Ve věcech neuvedených v těchto pravidlech, platí obecné zákony platné v České Republice, zejména Občanský
Zákonník.

