Všeobecné soutěžní podmínky
Facebookové stránky Krumlovská
pohádka
1. Organizátor soutěže - hotel Krumlovská pohádka

1.1. Nad rámec Všeobecných soutěžních podmínek upravena doplňujícími speciálními
podmínkami relevantními pouze pro danou konkrétní soutěž (dále jen „Individuální
soutěžní podmínky“). Individuální soutěžní podmínky budou uvedeny na FB
stránkách v příspěvku, kterým bude soutěž vyhlášena.
1.2. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na oficiální stránce je hotel
Krumlovská pohádka v rámci sociálních sítí Facebook a Instagram (dále jen
soutěž) je společnost Krumlovská pohádka s.r.o. se sídlem Chudčice 34, 664
71 Chudčice
IČO: 06123988, vedená u Krajského soudu v Brně v oddílu C, spisová značka
100183
2. Průběh soutěže

2.1. Soutěž je realizována formou výzvy k akci – vložit komentář jako odpověď na
otázku, která je uvedena v příspěvku publikovaném stránkou Krumlovská
pohádka na její oficiální stránce na sociální síti Facebook a Instagram.
2.2. Začátek soutěže je den vložení soutěžního příspěvku.
2.3. Doba trvání každé soutěže je přesně stanovena a vymezena organizátorem a je
vždy uvedena v zadání soutěže.
2.4. Konec soutěže je den vyhlášení soutěže.
2.5. Do soutěže jsou zařazeny pouze ty odpovědi, které budou formou komentáře
uvedeny pod příspěvek se soutěží a nebudou po konci soutěže nijak zpětně
upravovány.
2.6. Soutěžící uděluje svou účastí v soutěži právo pořadateli převzít zveřejněné
fotografie na FB stránky a poskytuje tak nevýhradní licenci pořadateli k užití této
fotografii v rozsahu neomezeném. Soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografie
a že je tedy nositelem všech autorských práv.
2.7. Výherci budou vylosováni či vybráni pořadatelem soutěže.
2.8. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli odvolat, pozastavit, změnit či ukončit bez
udání důvodů, stejně jako doplnit či změnit Všeobecné soutěžní podmínky či
Individuální soutěžní podmínky, a to zejména v případě, pokud dojde k závažným
neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém
případě nemá soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění.
3. Účast v soutěži

3.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou
v České republice.
3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k
organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby,
které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

3.3. V případě podezření, že osoba, která se účastní soutěže není stejnou osobou,
za kterou se vydává na své stránce na sociální síti Facebook a Instagram, může
být organizátorem ze soutěže vyloučena, případně může být vyzvána k převzetí
výhry osobně s prokázáním své totožnosti.
3.4. Pokud není uvedeno jinak, soutěžící se může zúčastnit pouze jednou odpovědí,
v opačném případě může být soutěžící vyloučen.
4. Vyhodnocení soutěže, odměna pro výherce

4.1. Výhra je vždy stanovena organizátorem soutěže a vždy zveřejněna. V každé
jedné soutěži se může lišit počet výherců i výše výher.
4.2. O výběru vítězů rozhoduje organizátor.
4.3. Výherci instagramových soutěží musí mít veřejný profil.
4.4. Soutěžící se zavazuje podávat pravdivé kontaktní údaje, které jsou nutné pro
získání výhry. Výherci budou vyzváni ke kontaktování pořadatele nejpozději
během následujícího pracovního dne od ukončení dané soutěže, a to
v komentáři pod soutěžním příspěvkem. V případě, že se vylosovaný výherce
neozve do 10 dnů od vyhlášení soutěže, organizátor soutěže si nárokuje
losovat znovu a právo na výhru tak propadá.
4.5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či
facebookový profil odporuje pravidlům Facebooku.
5. Závěrečná ustanovení a platnost podmínek

5.1. Společnost Facebook, Inc nenese žádnou odpovědnost za průběh soutěže a její
vyhodnocení. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace
organizátorovi a pořadateli soutěže (nikoliv sociálním sítím Facebook a
Instagram)
5.2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje
se je plně dodržovat.
5.3. Všeobecné podmínky jsou platné od 2.3.2020 a jsou veřejnosti kdykoliv přístupné
na webu www.krumlovskapohadka.cz

