Všeobecná pravidla soutěže Adam a Eva
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Kultura.cz, s.r.o. se sídlem:
Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5, IČO: 29414261, DIČ: CZ29414261, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137 (dále jen
„Kultura.cz“).

2. Termín a místo konání soutěže
Termín konání soutěže je od 13. 11. 2014 do 20. 11. 2014. Soutěž bude probíhat na sociální síti
Facebook, na oficiální facebook page Kultura.cz (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo
konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže a podmínky pro účast v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit pouze fanoušci oficiální facebook page Kultura.cz na sociální síti
Facebook, kteří se dle podmínek stanovených těmito pravidly přihlásí do soutěže, a to tak, že
v komentářích pod soutěžním statusem zodpoví tři soutěžní otázky:
1. Jakou barvu má ikona Hudba v legendě Mapa Akcí
2. Kolik pracovních dnů trval vývoj portálu Kultura.cz
3. Jaká hláška Vás vítá po přihlášení do zákaznické sekce Moje Kultura?

Svou účastí vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže uvedených v těchto
pravidlech a zavazuje se k jejich dodržování v plném rozsahu bez jakýkoliv výjimek a výhrad.

Další podmínky soutěže
Kultura.cz si vyhrazuje právo posoudit zveřejněné soutěžní komentáře, aby nedošlo k
úmyslnému poškození jména a značky.

5. Jak Vyhrát
Vyhrává 1 (jeden) soutěžící, který bude náhodně vylosován ze všech správných odpovědí. Hlasovat je
možné do 20. 11. 2014 23:59 hodin. Veškeré komentáře přijaté po tomto datu a čase nebudou do
soutěže započítány.

6. Výhry v soutěži
2 vstupenky na hudební komedii Adam a Eva
Datum konání: 13.12 2014

7. Vyhodnocení soutěže
Vyhodnocení výsledků soutěže se bude konat v sídle společnosti Kultura.cz, na základě
podmínek a pravidel dané soutěže.

8. Vyhlášení vítězů a výsledků soutěže
Vítězové soutěže budou vyhlášení 21. 11. 2014 po 10:00 hodině na základě losováni.
Po ukončení soutěže budou jméno výherců vyhlášeno a zveřejněno na oficiální facebook page
Kultura.cz.

9. Předání výher
Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím sociální sítě Facebook na jejich profil
uvedený na sociální síti Facebook, pod kterým se soutěže zúčastnili.
Pořadatel soutěže nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli rizika a závazky spojené s užíváním
výhry.

10. Informace o daních
Výhry ze soutěže jsou předmětem daně z přijmu ve smyslu zákona č.586/1992 Sb., o daních z
příjmů. Výherce je povinen při zdanění výhry postupovat podle tohoto zákona. Výhry z
reklamní soutěže nebo slosování nepřevyšující částku 10 000 Kč, jsou od daně osvobozeny.

11. Souhlas se zveřejněním osobních údajů
Účastník soutěže svým zapojením do soutěže uděluje pořadateli souhlas podle § 12 zákona č.
40/1964 Sb. Občanského zákoníku, aby pořadatel soutěže prostřednictvím tisku, internetu

nebo jiného masově komunikačního prostředku zveřejnil obrazové a zvukové záznamy,
obrazové snímky nebo podobiznu výherců soutěže. Výherce soutěže také podle § 15 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů v platném znění tímto uděluje pořadatelům
soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s touto soutěží v rozsahu:
jméno, příjmení, e-mail, město pobytu a mobilní telefonní číslo. Vyhlašovatel soutěže se tímto
zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 122/2013
Z. z. o ochraně osobních údajů v platném znění.
V případě odmítnutí udělení souhlasu výhercem podle předchozího odstavce, nebo jeho
podmiňování, ztrácí výherce nárok na výhru a cena ze soutěže se stává předmětem
opětovného vyhodnocení (slosování).

12. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, přerušit, zrušit či změnit její pravidla,
ale i vyřadit soutěžícího z důvodu podezření na používání ,,Likebota“, nebo jiného způsobu
porušování pravidel soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech
soutěže, bude tato změna provedena písemně ve formě dodatku a zveřejněna na internetové stránce
http://www.kultura.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění.
Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo výměny výher, bez udání důvodu, za výhry, které
představují jejich rovnocennou náhradu.
Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučené. Pořadatel si vyhrazuje právo
rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení
důvodů. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky, a ti nemají nárok na
jakékoli jiné plnění ze strany pořadatele, jak je uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel nenese
zodpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace
o soutěži uveřejněné.

13. Vymezení některých pojmů
Oficiální facebook page Kultura.cz: je oficiální stránka společnosti Kultura.cz, s.r.o. na sociální
síti Facebook, provozována společností Kultura.cz, s.r.o. a náležící společnosti Kultura.cz,
s.r.o., nikomu jinému.

