Soutěž o vstupenku na festival GO Kamera 2019

Pravidla
1. „Soutěž o vstupenky na Festival GO Kamera 2019“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost
STUDENT AGENCY k.s. se sídlem nám. Svobody 17, 602 00 Brno IČO: 25317075 (dále
jen „STUDENT AGENCY“).
2. Soutěž bude probíhat na facebookovém profilu letenky od STUDENT AGENCY a
STUDENT AGENCY. Zúčastnit se může každý občan starší 18-ti let, který v období od 10. 1.
2019 do 14. 1. 2019 23:59 splní správně úkol na facebookovém profilu Letenky od
STUDENT AGENCY nebo STUDENT AGENCY – zašle printscreen soutěžního postu ve
chvíli, kdy se překrývají sokoli a jejich stíny.
3. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

4. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.
5. Výherce bude společností STUDENT AGENCY kontaktován zprávou na facebookovém
profilu Letenky od STUDENT AGENCY a STUDENT AGENCY.
6. Pokud výherce nepotvrdí výherní zprávu do 17. 1. 2019., 10:00 hod, nárok na výhru
zaniká a výhra propadá ve prospěch společnosti STUDENT AGENCY.
7. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
finančně.
8. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci STUDENT AGENCY a jejich rodinní příslušníci.
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky. Organizátor
soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými
soutěžícími. Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které budou jednat v
rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Ukáže-li se, že tato osoba se i přes výše
uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, jež poskytla, nemá nárok
na výhru.
9. Všichni účastníci soutěže budou zařazeni do slosování a náhodným výběrem budou vybráni
3 výherci na facebookovém profilu Letenky od Student Agency a 3 výherci na facebookovém
profilu STUDENT AGENCY.
10. Každý výherce získává 1 vstupenku na festival GO Kamera 2019 v Brně.

11. STUDENT AGENCY nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má právo
konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. STUDENT
AGENCY je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či

soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.
12. V případě, že se prokáže, že se někdo stane výhercem soutěže, například v důsledku
nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze
soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za
ním. Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými
organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící
postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií, které přihlásí do
soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže.
13. Umístěním soutěžních příspěvků nebo fotografií na Facebook soutěžící prohlašuje, že je
oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Odesláním soutěžních
fotografií do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním
soutěžních snímků na sociální síti.
14. Pokud se nedomluví organizátro s výhercem jinak, pak si výherce vyzvedne vstupenku na
Festival na recepci Domu pánů z Lipé v Brně v provozní době uvedené na webových
stránkách www.dpl.cz.
15. Přihlášením do soutěže soutěžící bere na vědomí, že STUDENT AGENCY, jakožto správce
osobních údajů, zpracovává jeho osobní údaje za účelem vyhodnocení soutěže, a to po dobu
trvání soutěže přiměřenou dobu po ukončení soutěže. Správce prohlašuje, že osobní údaje
jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dle Zásad
zpracování osobních údajů správce dostupných zde: https://www.studentagency.cz/privacypolicy.html

Tato pravidla jsou platná a účinná od 10. 1. 2019.

