
Pravidla sout ěže  

„Tipuj a vyhraj originální fotbalový mí č! 

§1 

Definice základních pojm ů 

 
1. Sout ěž – s názvem „Tipuj a vyhraj originální fotbalový míč! “, je organizována pro obchodní partnery 
 společnosti FAKRO. 

2. Výhra: 7x originální fotbalový míč Adidas UEFA EURO 2016. 

3. Organizátorem  soutěže je společnost FAKRO CZECH s.r.o., se sídlem Ostravská 555/24, 737 01 Český 
 Těšín, IČ: 29391806, zastoupen prokuristou p. Jerzy Dylowiczem. 

4. Obchodní partner  FAKRO - firma zapsaná v databázi prodejních a realiza čních firem na 
 www.fakro.cz,  která se přihlásí do soutěže vyplněním Přihlašovacího formuláře. 

5. Přihlašovací formulá ř - formulář  vyplněný zaměstnancem Obchodního partnera firmy FAKRO 
 a odeslaný Organizátorovi prostřednictvím stránky www.fakro.cz, který obsahuje následující údaje:  

1)   údaje Obchodního partnera (název firmy, adresa, IČ) 

2)   údaje Účastníka (jméno, příjmení, adresa, e-mail, číslo telefonu) 

3)   odpověď na obě soutěžní otázky 

6. Účastník sout ěže – osoba – zaměstnanec Obchodního partnera FAKRO .  

7. Sout ěžní otázka č. 1 – Které 2 týmy postoupí do finále? 

8. Sout ěžní otázka č. 2 – Který z těchto týmů bude mistrem Evropy? 

9. V případě neúplného a nesprávného vyplnění Přihlašovacího formuláře si Organizátor vyhrazuje právo 
 takovou přihlášku nezohlednit.  

§2 

Obecná ustanovení a pravidla 

 

1. Tipovací soutěž trvá od 29.06.2016 od 13:00 do 30.06.2016 do 17:00 hodin.  

2. Vyhodnocení soutěže proběhne 11.07.2016. 

3. Každá z výher bude udělena jednomu ze 7 účastníků, který správn ě zodpoví ob ě sout ěžní otázky .   

4. Jestliže více než 7 Účastníků správně natipuje soutěžní otázky, o přiznání výhry rozhodne pořadí zaslání 
 Přihlašovacího formuláře (rozhoduje datum a hodina odeslání Přihlašovacího formuláře). 

5. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou – může zaslat pouze jeden Přihlašovací 
 formulář. 

6. Zohledňovány nebudou  přihlášky, které: 

  - se po ověření Organizátorem ukážou jako odeslané z firmy nezapsané v databázi   
  na www.fakro.cz nebo z firmy, která neexistuje, nebo která přerušila svou činnost 

  - neobsahují všechny vyžadované osobní údaje nebo jsou tyto údaje neúplné 

  - byly přijaty po termínu. 

7. Organizátor soutěže po ověření přihlášek vyhlásí vítěze výhry, a za podmínky získání souhlasu uveřejní 
 jméno Výherce a název Obchodního partnera  na www.fakro.cz. Potvrzení přiznání výhry bude Výherci 
 zasláno elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v Přihlašovacím formuláři.  

8. Výhra bude Výherci předána osobně zástupcem firmy FAKRO CZECH s.r.o., a za podmínky získání 
 souhlasu bude fotografie z předání uveřejněna na www.fakro.cz 

9. Osobní údaje Účastníků soutěže získané v souvislosti s organizací a spravováním soutěže budou 
 Organizátorem zpracovány výhradně pro účely organizování a spravování soutěže, ledaže Účastník 

 udělí souhlas s jejich zpracováním za jiným účelem. Administrátorem osobních údajů uvedených 
 Účastníky v rámci soutěže bude FAKRO CZECH s.r.o.. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se 
 zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů. Uvedení osobních 
 údajů je dobrovolné a je nezbytné pro účast v soutěži. Účastníkům soutěže náleží právo nahlížet na 
 svoje údaje a také mají možnost je měnit nebo požádat o jejich odstraněn 

§3 

Reklamační řízení 

1. Reklamace týkající se soutěže je nutno zaslat na emailovou adresu Oganizátora tj. akce@fakro.cz 
 během trvání soutěže, maximálně však do 7 dnů ode dne ukončení soutěže, tj. do 18.07.2016. Po tomto 
 termínu nebude na žádné reklamace brán zřetel. 

2. Je nutno, aby reklamace obsahovala přesný popis a uvedení důvodu relamace a kompletní údaje 
 Účastníka, který reklamaci podává. 

3. Reklamace budou posuzovány v termínu maximálně do 7 dnů ode dne nahlášení reklamace. 

4. O rozhodnutí Organizátora, které bude konečné a závazné, bude Účastník informován na emailovou 
 adresu, ze které reklamaci zaslal,  maximálně následující pracovní den po nahlášení reklamace. 

5. Vyčerpání reklamační procedury není nutnou podmínkou pro postoupení této věci k soudu. 

 

§4 

Závěrečná ustanovení 

1. Organizátor si vyhrazuje právu na změnu těchto Pravidel v době trvání soutěže, pod podmínkou, že tyto 
 změny nebudou mít vliv na zhoršení podmínek účasti. Všechny změny v Pravidlech budou závazné od 
 chvíle jejich uveřejnění na www.fakro.cz  

2. Tato Pravidla jsou jediným závazným dokumentem určujícím pravidla soutěže. 

3. Tato Pravidla jsou dostupná v sídle Organizátora a na internetových stránkách www.fakro.cz 

4. Organizátor nenese zodpovědnost za jednání třetích osob znemožňující Účastníkům účast v soutěži, 
 a zejména za vadný provoz počítačových systémů a jednání poskytovatelů poštovních služeb. 

5. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody vzniklé na základě nesprávně uvedených 
 údajů Účastníkem.  

6. Věci, na které se nevztahují tato Pravidla, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. 
 

ORGANIZÁTOR FAKRO CZECH s.r.o.  
 


