Adidas Solar Boost - Joy – červen 2018
Podmínky akce
1.

Pořadatel a podmínky

1.1

Pořadatelem Adidas Solar Boost , (dále jen Akce) je BURDA Praha, spol. s r.o., IČO:
15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Pořadatel).

1.2

Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatelehttp://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho . Před účastí na Akci se
musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany
soukromí http://burda.cz/zos/Zasady-ochrany-soukromi.pdf .

2.

Partneři Akce

2.1

Adidas	
  ČR	
  s.r.o.,	
  Administrativní	
  centrum	
  Technoport,	
  Pekařská	
  641/16,	
  155	
  00	
  Praha-‐Jinonice	
  (dále	
  
jen	
  “partner	
  akce	
  ”	
  nebo	
  „Adidas	
  ČR	
  s.r.o.“ (Partner)

3.

Kdo se může soutěže účastnit a kdo může vyhrát?

3.1

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, starší než 18 let, která souhlasí s těmito
podmínkami Akce.

3.2

Výhercem se stane soutěžící, který splnil podmínky účasti v Akci a byl [vylosován / vybrán
porotou Pořadatele].

4.

Co může soutěžící vyhrát?

4.1

Pár obuvy Adidas Solar Boost, dle bližší specifikace (velikost ).

5.

Jak se může soutěžící soutěže zúčastnit?

5.1

Soutěžící se do soutěže přihlásí na webové stránce www.joyonline.cz , a to nejpozději do
data uvedeného na stránce pomocí přihlašovacího formuláře. Pořadatel si vyhrazuje právo
měnit datum ukončení přihlašování do soutěže.

5.2

Soutěžící zadá do přihlašovacího formuláře jméno, příjmení a adresu své osoby a poskytne
další informace požadované ve formuláři.

5.3

Soutěžící dále:
(a)

Odpoví dle svého zvážení na soutěžní otázku uvedenou v článku.

6.

Jak se rozhodne o výherci?

6.1

Výherce bude vylosován ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky účasti /

6.2

Výsledky prvního i druhého kola budou známy nejpozději do června roku 2018. Pořadatel
soutěžící o jejich postupu do finále informuje písemně nebo e-mailem a dále je oprávněn
rozhodnutí poroty zveřejnit ve svých časopisech,na webových stránkách časopisů a
sociálních sítích Pořadatele.
(1)

6.3

Výherce bude informován písemně, e-mailem nebo telefonicky dle volby Pořadatele a dále
může být zveřejněn, jak je to uvedeno v obchodních podmínkách.

7.

Informace od Vás a záznamy

7.1

Při účasti v Akci se soutěžící zavazuje poskytnout Pořadateli vyprávění nebo jiný popis v
rámci registračního formuláře. Pořadatel i Partneři mohou takové vyprávění nebo popis
zveřejnit nebo ho jiným způsobem použít v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, k
účelům souvisejícím s Akcí a její propagací či propagací Pořadatele a Partnerů a mohou u
něj uvádět (celé jméno a obec soutěžícího). Poskytnutí vyprávění nebo jiného popisu je
bezplatné.

(2)

