Pravidla soutěže o hlavní cenu
1. Pořadatel: Alžběta Slavíčková, IČ 75495104 se sídlem U Kaple 831,
Hostinné 54371, franchise partner Invia.cz, a.s.
2. Doba a místo trvání: Soutěž je vyhlášena dne 23.11.2018 a trvá do dne
8.12.2018 v prostorách NC Oaza, Arménská 3277, Kladno 27201.
Losování o hlavní ceny proběhne dne 8.12.2018 v 17 hodin u pobočky
Invia.
3. Podmínky účasti: Účastníkem soutěže může být pouze osoba ve věku
dovršených 18 let, s doručovací adresou v České republice a která splní
další podmínky dle těchto pravidel. Podmínkou účasti v soutěži je nákup
jakéhokoli zboží v NC Oaza v hodnotě minimálně 1.000 Kč vyjma
supermarketu Billa v termínu konání soutěže. Účastník poskytne prodejci
své kontaktní údaje (telefonní číslo a emailovou adresu) spolu se
souhlasem pro budoucí kontaktování ohledně využití služeb Invia.
Výherce musí být osobně přítomen při slosování o ceny.
4. Vstup do soutěže. Účastník se zapojí do soutěže tak, že ve dnech 23.
listopadu až 8. prosince 2018 přinese na pobočku Invia v NC Oaza
účtenku v minimální hodnotě 1.000 Kč, která bude orazítkovaná a tak
znehodnocena pro další použití v soutěži. Účastníkovi bude darován
soutěžní lístek, který následně vhodí do boxu, ze kterého se bude losovat
výherce soutěže.
5. Oznámení výherců. Výherci budou vyhlášeni dne 8.12.2018, přičemž
musí být přítomni, jinak ztrácejí nárok na výhru a organizátor kontaktuje
náhradního výherce, jenž je dalším v pořadí. Přijetí výhry se všemi
souvisejícími podmínkami musí výherce závazně stvrdit podpisem.
6. Výhra. Hlavní výhrou je dárkový poukaz v hodnotě 20.000 Kč na letecký
zájezd dle vlastního výběru. Druhou cenou jsou 2 noci se snídaní v hotelu
ve Špindlerově Mlýně pro 2 osoby. Třetí cenou se rozumí reklamní
předměty Invia.
7. Další důležité podmínky soutěže:
o Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých
údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení
nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem
je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže,
případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to
bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření
je konečné.
o Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či
jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže
jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou
právně vymahatelné.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele či
organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
o O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou
platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci
zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo
doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu
vyhlásí dle okolností na sociálních sítích anebo přímo na akci.
o Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními
předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a to formou
vyplněného a podepsaného formuláře k soutěži. Osobní údaje
mohou být pro účely této soutěže zpracovány Organizátorem.
Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně
prostřednictvím emailové adresy kladno@invia.cz. Zpracování
takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá
technickým a administrativním možnostem. Pokud však účastník
souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru
předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých
osobních údajů.
8. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při
realizaci Soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného
rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení bez
udělení výhry. Pořadatel je oprávněn za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří
nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními
předpisy.
9. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato
Pravidla. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti
jejich předchozí znění.
o

Alžběta Slavíčková
Tel. 702 041 471
Email. Alzbeta.slavickova@invia.cz , kladno@invia.cz

