
Jak na to?

Co můžeš vyhrát?

3x vstupenky pro celou třídu do Národního
zemědělského muzea v Praze

5x rodinnou vstupenku do kterékoli pobočky
Národního zemědělského muzea v ČR

A VYHRAJ SKVĚLÉ CENY!

VYPLŇ KVÍZ VE FUNZONE DO 30. 10.

POČKEJ NA SLOSOVÁNÍ 2. 11.

TĚŠ SE NA VÝHRU



Pravidla soutěže

3x vstupenky pro celou třídu do Národního
zemědělského muzea v Praze
5x rodinná vstupenka do kterékoli pobočky
Národního zemědělského muzea v ČR

Termín soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 16. do 30. 10. 2021 v
síti dotykových infocenter ÁMOS vision na
základních a středních školách.

Pro koho je soutěž určena a jak se přihlásit
Soutěž je pro žáky a studenty, kteří se zapojí do
soutěže vyplněním soutěžního formuláře a
odesláním odpovědi na šest otázek. Ty budou
uvedeny na dotykových nástěnkách ÁMOS vision.
 
Odpověď musí obsahovat školu, třídu, přezdívku
soutěžícího a odpověď na čtyři otázky.
Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně.
Odpověď, která bude obsahovat vulgární výrazy
nebude do soutěže zařazena.

Ze zaslaných odpovědí pořadatel vylosuje
prostřednictvím generátoru náhodných čísel
výherce. 

Pořadatel vyhlásí výherce do 3 dnů po ukončení
soutěže, tedy do 2. 11. 2021.

Výherci budou kontaktováni prostřednictvím vedení
škol a jejich třídního učitele.

Ceny budou zaslány na adresu školy, nebo přímo
výherci po sdělení adresy.

Ceny pro vítěze

Pořadatel
Pořadatelem soutěže je společnost inpublic group
s.r.o., se sídlem Mečislavova 7, Praha 4, 140 00, IČ:
24852317

Obecné podmínky
Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo
„soutěžící“): 
Osoba, která je občanem České nebo 

Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i
všechny další podmínky zde uvedených podmínek. 
Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas
s těmito podmínkami. 

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci
inpublic group s.r.o., ani kdokoliv další, kdo se
podílí na realizaci soutěže. 

Udělení práv a odpovědnost
Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní
právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat
fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory
a další informace nebo materiály, které mu byly
účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to
prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli
způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo
oznamování a bez geografického omezení. 

Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých
materiálů se vztahuje i na komerční a
marketingové účely. 

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Přihlášením do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas
se zveřejněním svého jména jako výherce a to
zejména na sociálních sítích. 

Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně
dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje. 
Zpracování osobních údajů proběhne v souladu s
obecným nařízením o ochraně osobních údajů č.
2016/679 (GDPR) a podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. 

Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se
zpracováním osobních údajů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je
udělován na dobu [5] let ode dne jeho udělení nebo
do doby, dokud souhlas soutěžící neodvolá. 
Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám,
budou použity pro účely zpracování soutěže a
budou zapracovány po dobu soutěže. 

Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu
poskytnutých údajů účastníkem. 



Další podmínky soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla
soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či
bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání
soutěže. 

Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být
pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž
není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či
jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných
zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již
udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek. 
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti
odvolání. 

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat
právní cestou. 

Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy
ve výhradní pravomoci pořadatele. 

Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch
daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen,
včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od
daně osvobozeno. 

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či
poplatky, které by mohly vzniknout na straně
účastníka soutěže. 

Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si
na sám obstarat potřebné poradenství ohledně
daní. 

Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v
souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly
způsobeny porušením právních povinností ze
strany pořadatele. 

Tyto podmínky jsou platné od 16. 10. 2021.


