PRAVIDLA SOUTĚŽE „PENÍZE, CO NIKDO NECHCE“
Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže BOHEMIA ENERGY „PENÍZE, CO NIKDO NECHCE“, která probíhá na webové stránce www.penizeconikdonechce.cz (dále jen
„soutěž“).
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
1. Organizátorem soutěže je společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí

1046, 1047/24-26, Praha 1 – Nové Město, IČO: 27386732, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 115621 (dále jen „Organizátor“). Koordinátorem soutěže je společnost Hullabaloo Digital s.r.o., se sídlem Bělehradská 347/54, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 24679704, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165550 (dále jen „Koordinátor“).
DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
1. Soutěž probíhá na webových stránkách www.penizeconikdonechce.cz v termínu od
28. 8. do 31. 12. 2017 (dále jen „období trvání soutěže“).
ÚČAST V SOUTĚŽI
2. Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby neomezené na svéprávnosti, s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, starší 18 let, které
se do soutěže zaregistrují prostřednictvím webového formuláře na stránce
www.penizeconikdonechce.cz.(dále jen „Účastník soutěže“)
3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu, uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu, ani účast na propagační či reklamní akci poskytovatele nebo organizátora.
4. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Organizátorovi nebo Koordinátorovi soutěže a všem jejich obchodním partnerům
podílejícím se na realizaci této soutěže, a to včetně osob těmto osobám blízkým. Soutěže se mohou účastnit i stávající zákazníci Organizátora.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Účastník soutěže se v období trvání soutěže zaregistruje a vloží soutěžní příspěvek
prostřednictvím formuláře na webové stránky www.penizeconikdonechce.cz.
V soutěžním příspěvku Účastník soutěže popíše příběh člověka, kterému chce Účastník věnovat 2000 Kč na splnění drobného přání. Každý příspěvek před svým uveřejněním projde editací a schválením ze strany Organizátora.
Výherce každého soutěžního kola je stanoven na základě výběru odborné poroty. Výherce posledního soutěžního kola bude pak stanoven na základě největšího počtu hlasů / likes na webových stránkách wwww.penizeconikdonechce.cz. Hlasování probíhá
pouze na stránkách www.penizeconikdonechce.cz.
2. Registrací do soutěže se všichni Účastníci soutěže zavazují dodržet zveřejněná pravidla soutěže i pokyny jejího Organizátora.
3. Soutěžní příspěvky se vkládají do formuláře na www.penizeconikdonechce.cz

4. Nevýherní soutěžní příspěvky jsou zařazeny do dalších soutěžních kol. Výhra je stanovena na týdenní bázi v celkové hodnotě 2000 Kč. Pokud Účastník nevyhraje daný
týden, je možné se účastnit opakovaně.
5. Účastník odesláním příspěvku do soutěže prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob.
Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje Organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku, a zejména souhlasí s tím, aby
Organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval a užíval
všemi způsoby.
Výherce
1. Celková výhra v této soutěži je částka ve výši 36 000 Kč (slovy: třicetšest tisíc korun
českých), kdy každý z oprávněných výherců získá částku v hodnotě 2000 Kč (slovy:
dva tisíce korun českých).
2. Soutěž probíhá v osmnácti (18) týdenních kolech, kdy po skončení příslušného týdenního kola (kalendářního týdne) soutěže vyhodnotí porota určená Organizátorem soutěže zveřejněné soutěžní příspěvky na stránce www.penizeconikdonechce.cz a vybere
jeden (1) vítězný příspěvek na základě hodnocení originality jeho obsahu. Účastník
soutěže – autor vítězného příspěvku (dále jen „Výherce“) – obdrží od Organizátora
soutěže výhru – částku ve výši 2000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých).
3. Organizátor vždy po uplynutí příslušného týdenního kola soutěže zveřejní na stránkách www.penizeconikdonechce.cz a na svém profilu na sociální síti Facebook informaci o vítězném příspěvku.
4. Organizátor soutěže odešle příslušnému Účastníkovi soutěže – autorovi vítězného příspěvku – na adresu uvedenou v kontaktním formuláři nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od vyhlášení vítězného příspěvku výherní formulář, ve kterém Účastník
soutěže sdělí Organizátorovi soutěže číslo bankovního účtu, na který má být výhra
Organizátorem soutěže poukázána. V případě, že příslušný Účastník soutěže nesdělí
požadované informace ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení výherního formuláře, jeho nárok na výhru zaniká.
5. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení
pravidel soutěže.
Závěrečná ustanovení
1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností o všech skutečnostech a otázkách týkajících se soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo
kdykoliv v průběhu soutěže změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání
soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Informace o případných změnách bude zveřejněna na webových stránkách
www.penizeconikdonechce.cz a www.bohemiaenergy.cz.
2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit bez udání důvodu všechny Účastníky
soutěže nesplňující podmínky těchto Pravidel, zejména pak Účastníky, jejichž příspěvky porušují dobré mravy a platné zákony ČR (např. používají vulgární výrazy
a motivy, nadávky, sexuální, erotické, rasistické, politické, xenofobní či šovinistické
narážky a motivy), popisují aktéry v nebezpečných situacích nebo poškozují dobré
jméno Organizátora soutěže a dalších společností.

3. Účast v soutěži a veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí
v soutěži právní nárok.
4. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají
nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
5. Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí
v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na
vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených
s účastí v soutěži od Organizátora.
6. Odesláním příspěvku do soutěže (tj. účastí v soutěži) Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní kontakt budou zpracovány Organizátorem soutěže – obchodní společností BOHEMIA
ENERGY entity s.r.o., IČ: 27386732, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Poříčí
1046,1047/24-26, PSČ 110 00 – pro účely realizace této soutěže a případného předání
výher.
7. Účastník soutěže uděluje dále Organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo pro
marketingové účely, tj. za účelem nabízení obchodu a služeb, provádění marketingových kampaní a dalších reklamních aktivit Organizátora soutěže, osob jím ovládaným
a jeho ovládajících a také obchodním partnerům Organizátora soutěže. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Účastník uděluje tento souhlas na dobu 10 let ode dne jeho poskytnutí., případně pak do jeho odvolání. Účastník může tento souhlas kdykoli odvolat písemným právním jednáním doručeným na adresu Organizátora soutěže uvedenou na www.bohemiaenergy.cz.
8. Účastník soutěže má právo v souladu s ust. § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, požadovat po Organizátorovi soutěže informace o zpracování svých osobních údajů. Pokud Účastník soutěže zjistí nebo se domnívá, že jsou jeho
osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může po Organizátorovi požadovat vysvětlení tohoto stavu, jeho
opravu či doplnění, blokaci a likvidaci svých osobních údajů.
9. Účastí v soutěži projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník
soutěže dále souhlasí, že Organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny
a obrazových či zvukových záznamů Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Organizátora, včetně profilů Organizátora na sociálních sítích.
V Praze dne 25. 8. 2017

