
 

        Pravidla FB soutěže k Eurotime 2019 

  

Pořadatelem je evropská informační síť Europe Direct prostřednictvím Zastoupení 

Evropské komise v České republice, se sídlem Jungmannova 745/24, 100 00 

Praha 1 – část obce Nové Město (dále jen „Pořadatel“) 

Doba trvání soutěže  

 Soutěž potrvá od 10. dubna 2019 do 1. května 2019 do 23:59 SEČ 

Podmínky soutěže  

 Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15-ti let, která v době konání 

soutěže u všech soutěžních příspěvků označí vždy jednu fotografii tlačítkem “To se 

mi líbí“.  

 Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České 

republiky. 

Mechanika soutěže 

 Soutěž bude probíhat formou 4 soutěžních příspěvků, které budou týdně 

zveřejňovány na Facebookovém profilu Europe direct Česká republika: 

https://www.facebook.com/EuropeDirect.cz/. 

 Soutěžící u všech soutěžních příspěvků označí vždy jednu fotografii symbolizující 

správnou odpověď tlačítkem „To se mi líbí“.  

Výhra a výherci 

 Ze soutěžících, kteří splní všechny výše uvedené podmínky soutěže, budou vylosováni 

tři výherci. Každý výherce získá jednu z těchto tří cen (určeno losem): 

o Sportovní sluchátka JBL Endurance Sprint  

o Fitness náramek VeryFit ID115DIX 

o Powerbanka Samsung 10000mAh USB-C Fast Charge  

 Výherci budou o své výhře informováni nejdříve následující den po ukončení soutěže, 

nejpozději pak do sedmi pracovních dnů od konce soutěže přes soukromou zprávu 

na Facebooku, kde bude informován o dalším postupu. Pořadatel nenese žádnou 

odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. 

Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. 

 Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území 

České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně 

neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících (nižšího než 10), propadnou 

pořadateli. 

https://www.facebook.com/EuropeDirect.cz/


 Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít 

oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání 

ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému 

soutěžícímu k získání výhry. 

 Výsledky soutěže a výherci budou zveřejněni po skončení soutěže na facebookových 

a webových stránkách Europe Direct Česká republika 

(www.facebook.com/EuropeDirect.cz/; www.europe-direct.cz).  

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 

 Zapojením se do soutěže facebookovém profilu Europe Direct Česká republika 

vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a 

současně uděluje souhlas se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 Tento souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi zahrnuje zejména souhlas s 

případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení na výherní 

listině; a k zasílání výhry a informačních e-mailů týkajících se této soutěže. 

Závěrečná ustanovení 

 Pořadatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěž 

kdykoliv pozastavit, jednostranně změnit, zkrátit, prodloužit nebo úplně odvolat, a to 

bez udání důvodu.  

 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže. 

 Jakákoliv změna pravidel či účast soutěžícího v soutěži nezakládá nárok soutěžících 

na náhradu nákladů či újmy spojených se soutěží. 

 

 

http://www.facebook.com/EuropeDirect.cz/

