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PRAVIDLA
INSTAGRAMOVÉ SOUTĚŽE
#KEMPALBERT

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „#kempalbert“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům.
1. ORGANIZÁTOREM, ZADAVATELEM A POŘADATELEM SOUTĚŽE JE
Společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 44012373, DIČ: CZ44012373, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737 (dále jen „organizátor“ nebo „AHOLD“).
2. MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Instagram v termínu od 27. 6. 2018 do 7. 8. 2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ nebo „termín
konání soutěže“ a „místo konání soutěže“). Soutěž je zveřejněna v tištěném magazínu Albert v kuchyni (číslo červenec + srpen, roč. 2018, str. 80-81)
a na webu www.kemp.albert.cz.
3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která splní
stanovená pravidla soutěže. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit, pokud nejde o osoby dříve zletilé dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník („občanský zákoník“), jen se souhlasem zákonného zástupce, a tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru
(dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
4. PRAVIDLA SOUTĚŽE
4.1.	Účastníkem soutěže se stává uživatel sociální sítě Instagram, který na Instagram vloží svůj příspěvek (fotografie nebo video) na dané téma: Albert
kemp a povinně ho označí hashtagem #kempalbert. Uživatel se do soutěže může zapojit opakovaně, avšak pokaždé s novým soutěžním příspěvkem.
Zapojením do soutěže uživatel dává souhlas s těmito pravidly:
4.2.	Příspěvek musí být nahrán do hlavního feedu příspěvků, nikoliv do formátu zvaného Stories – Příběhy (dále jen “soutěžní příspěvek”).
4.3.	Podmínkou účasti v soutěži je mít veřejný osobní instagramový profil a splňovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na: https://www.
facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716.
4.3.	Každý soutěžní příspěvek smí být v soutěži zařazen pouze jednou. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických
i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže,
případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Provozovatele o takovém opatření je konečné a není povinen své důvody prokazovat.
4.4.	Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit příspěvky, které zejména:
a)		neodpovídají zadanému tématu soutěže
b)		obsahují prvky násilí, pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy
c)		by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Provozovatele nebo třetí
osoby
d)		u kterých byl zjištěn podvod či je důvodné podezření a při nedodržení jiných podmínek soutěže
e)		nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.
4.5.	Autorská a jiná práva
Soutěžící vložením příspěvků do soutěže potvrzuje, že:
a)		je autorem přihlášených příspěvků, nebo že má s autorem vypořádána autorská práva
b)		tyto příspěvky jsou původní
c)		disponuje veškerými právy k těmto příspěvkům
d)		užitím příspěvku Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit
z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli
Soutěžící uděluje vložením příspěvku do soutěže Provozovateli časově neomezenou, bezúplatnou a nevýhradní licenci k užití zaslaných odpovědí bez
územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích, otištění v tiskových a propagačních
materiálech Provozovatele, nebo mobilních službách produkovaných Provozovatelem, a to bez omezení a bez náhrady.
4.6.	Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakýkoliv uživatelský příspěvek, a to bez udání důvodu.

5. VÝHERCE
V soutěži budou vybráni celkem 3 výherci. Výherce vybírá odborná porota určená pořadatelem v čele s šéfredaktorkou magazínu Albert v kuchyni Annou
Tošovskou s přihlédnutím k celkovému počtu soutěžních příspěvků od jednotlivých uživatelů a s přihlédnutím k originalitě příspěvku a relevantnosti
k danému tématu zdravý životní styl.
6. VÝHRY
V soutěži budou rozděleny celkem 3 výhry:
1)		Výherce, který se umístí na prvním místě, získá: Ultra lehký rodinný stan s UV ochranou pro čtyři osoby
2)		Výherce, který se umístí na druhém místě, získá: Batoh pro dospělé, termosku a spacák pro dospělé
3)		Výherce, který se umístí na třetím místě, získá: Kempinkovou deku a 2 termosky
Pro oznámení výhry bude výherci nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení daného soutěžního kola zaslána výherní zpráva, a to prostřednictvím
zpráv v sociální síti Instagram. Ve výherní zprávě mu bude oznámeno, že vyhrál. Výhry budou výherci zaslány přepravní službou do 30 pracovních dnů
od obdržení výherní zprávy na adresu domluvenou s výhercem soutěže. V případě nepřevzetí výhry výhercem, nárok na výhru propadá.
Vyhlašovat výsledky soutěže bude Pořadatel – spol. AHOLD Czech Republic, a.s. Výherce tímto dává souhlas k uveřejnění jeho osobních údajů
na webových stránkách: www.kemp.albert.cz a v magazínu Albert v kuchyni. Současně tímto výherce dává souhlas k využití svého soutěžního příspěvku
k marketingovým účelům dle potřeby organizátora soutěže a za tím účelem výherce poskytuje Pořadateli časově a prostorově neomezenou licenci
k použití příspěvku, přičemž odměna za poskytnutí licence je součástí hodnoty výhry.
7. SOUHLASY
Podmínkou účasti v soutěži je vyslovení všech následujících souhlasů ze strany soutěžícího:
Beru na vědomí a tímto dávám zadavateli a pořadateli soutěže v souladu s občanským zákoníkem svolení s pořízením a užitím mé podobizny, mých
písemných, výtvarných či jiných uměleckých projevů a snímků a obrazových i zvukových záznamů (dále jen „snímek“) týkajících se mé osoby, nebo
projevů mé osobní povahy, předaných do soutěže (příspěvek) nebo pořízených zadavatelem a pořadatelem soutěže v souvislosti se soutěží (např.
předáváním výher atd.), a to též i pro použití pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými
způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tímto také uděluji zadavateli
a pořadateli soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a můžu jej kdykoliv po skončení soutěže
odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým zadavatel a pořadatel soutěže snímek v souladu s jeho určením poskytne.
a.		Účastí v soutěži vyjadřuji svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuji se je plně dodržovat, a souhlasím s tím, že zadavatel a pořadatel jsou oprávněni
bezplatně uveřejňovat moje jméno, příjmení, jakož i pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy mé osoby ve sdělovacích
prostředcích a v propagačních materiálech zadavatele a pořadatele.
b.		Účastí v soutěži uděluji bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu E-MAIL, MOBILNÍ TELEFON, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PSČ, MĚSTO, ULICE,
ČÍSLO DOMU společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., IČ: 440 12 373, se sídlem Radlická 117 158 00 Praha 5 Nové Butovice a zadavateli, jakožto
správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím organizátora, pro účely realizace soutěže a předání výher – tento souhlas uděluji na dobu
konání soutěže a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož
i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
v platném znění – tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným
zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci.
Poskytnutí osobních údajů činím na dobrovolné bázi a jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese
správce odvolat.
8. OBECNÉ PODMÍNKY
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková
osoba se i přes uvedené stala výhercem, výhra nebude předána. V takovém případě nastupuje na místo tohoto neoprávněného výherce další soutěžící
podle rozhodnutí zadavatele, tj. zpravidla soutěžící, který by se byl stal výhercem příslušné výhry, pokud by se soutěže nebyla účastnila osoba, jíž
z důvodů uvedených v tomto ustanovení nebyla výhra předána a bez náhrady propadá zadavateli.
Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních zpráv a dalších vstupů, které soutěžící podle těchto pravidel vkládají
do soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní zprávy a vstupy, jež nebudou splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby
nesplňující podmínky účasti v soutěži.
Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zásilek s výhrami zaslanými prostřednictvím kurýrní služby či jiným způsobem. V případě, že
se výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.
Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat či doručit na výhercem uvedenou kontaktní adresu propadají bez náhrady
ve prospěch zadavatele soutěže pro další marketingové či charitativní účely.
Organizátor ani zadavatel neodpovídají za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/
užíváním výher.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
Zadavatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným
jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí zadavatele
je konečné, bez možnosti odvolání.
Organizátor ani zadavatel nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy související s odesláním soutěžních zpráv souvisejících s touto soutěží.
V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům
a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo
jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celý soutěžní čas na webové stránce www.kemp.albert.cz. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi
organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

