Pravidla soutěže “Vyhrajte exkluzivní dovolenou s ročním předplatným!”
1.

Pořadatel soutěže a podmínky

1.1

Pořadatelem soutěže “Vyhrajte exkluzivní dovolenou s ročním předplatným!” je Burda
International CZ 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

Soutěž se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele dostupnými z
burda.cz/dokumenty. Před účastí v soutěži se musíte seznámit s těmito podmínkami,
Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí dostupnými také z
burda.cz/dokumenty.

1.3

Výraz soutěžící, výherce a doprovod, jak jsou použity v tomto dokumentu, nejsou vázány na
určité pohlaví.

2.

Partneři soutěže

2.1

Partnerem soutěže je Čedok a.s., IČO: 60192755 (Partner)

3.

Co může soutěžící vyhrát?

3.1

Soutěžícím, kteří budou vylosování a splní podmínky pro účast v soutěži a pro přidělení
výhry zajistí Pořadatel prostřednictvím Partnera následující ceny. Pro každou z cen bude
vylosován jeden výherce a dále budou vylosováni náhradníci, jak je popsáno níže.
(a)

První cenou je soutěžícímu exotický zájezd pro 2 osoby přes Silvestra 2019.

(b)

Druhou cenou je zájezd na hory v zahraničí pro 2 osoby přes Silvestra 2019.

(c)

Třetí zájezd na hory v ČR pro 2 osoby přes Silvestra 2019.

Podrobnosti zájezdů budou oznámeny po vylosování a oznámení výherců a mohou být
oznámeny i dalšími informačními kanály Pořadatele.
4.

Kdo se může soutěže účastnit a kdo může vyhrát?

4.1

Do soutěže bude zařazena každá fyzická osoba starší 18 let, která si v době od zveřejnění
těchto podmínek do 19.09.2019 23:59 objedná, zaplatí a nezruší společné roční předplatné
časopisů Světa Ženy a Marianne bydlení se zasíláním po ČR přes internetové stránky
www.predplatsi.cz a zároveň neodmítne svoji účast v soutěži při objednávce předplatného.
Roční předplatné znamená předplatné na 12 čísel časopisu Světa Ženy a na 10 čísel
časopisu Marianne bydlení. Zaplacení předplatného znamená připsání platby na účet
určený pro zaplacení předplatného. U platby kartou to znamená úspěšné dokončení platby
potvrzené poskytovatelem platební brány za podmínky, že platba nebude následně
zrušena.Soutěžícím je vždy ten, kdo objednávku učinil a zaplatil, i když jde o objednávku
předplatného pro jinou osobu.

4.2

Když si objednáváte předplatné, kterým byste jinak splnili podmínky pro účast, a přitom
nesouhlasíte s těmito podmínkami soutěže nebo Obchodními podmínkami nebo Zásadami
ochrany soukromí dostupnými z burda.cz/dokumenty nebo se z jiného důvodu nechcete
soutěže účastnit, stačí když do poznámky ve formuláři pro objednávku předplatného
uvedete “nesoutěžím” nebo podobné jednoznačného vyjádření toho, že se nechcete
soutěže účastnit.
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4.3

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli,
Partnerům soutěže či k dalším subjektům pověřeným zajištěním této soutěže či plnění výhry
této soutěže a dále osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4.4

Podmínkou pro přidělení výhry je že:
(a)

soutěžící splní podmínky pro účast v soutěži a bude vylosován jako výherce nebo
jako náhradník, který se posunul na místo výherce, jak je popsáno dále,

(b)

soutěžící do 24 hodin od SMS oznámení o tom, že byl vylosován nebo se posunul
na místo výherce, zareaguje na oznámení podle instrukcí v oznámení,

(c)

soutěžící a jeho doprovod pro zájezd se zaváží zhotovit fotky ze zájezdu, který je
předmětem výhry a udělí licenci k uměleckému výkonu, licenci k autorskému dílu a
svolení k užití podoby a dále vysloví souhlas se zásadami ochrany osobních údajů, a
to vše písemně a ve formátu, který poskytne Pořadatel, a to nejpozději ve lhůtě,
kterou k Pořadatel určí po oznámení výhry, která ale nebude kratší než jeden týden.

4.5

Soutěžící se zavazují sdělovat Pořadateli pouze pravdivé informace, včetně informací o
svém doprovodu, pokud budou vylosováni

5.

Losování

5.1

Pořadatel zajistí losování ze všech soutěžících, které proběhne 30. září 2019 v sídle
Pořadatele kolem 14:00. Budou vylosování výherci třetí, druhé a první ceny a dále první,
druhý a třetí náhradník.

5.2

Vylosovaní výherci první, druhé a třetí ceny budou kontaktování SMS zprávou. Pokud
některý výherce nesplní podmínky pro přidělení výhry, zejména proto, že nebude reagovat
na SMS oznámení nebo proto, že se on nebo jeho doprovod odmítne zavázat zhotovit fotky
ze zájezdu a poskytnout k nim licenci, ztrácí nárok na výhru a na jeho místo se posouvá
výherce další ceny v pořadí, případně pokud se jednalo o výherce třetí ceny pak náhradník
podle pořadí. Posunutím ztrácí výherce nárok na svoji původní cenu a na jeho místo se
posouvá výherce další ceny v pořadí, případně pokud se jednalo o výherce třetí ceny pak
náhradník podle pořadí. Náhradník, který se posunul na místo výherce bude o tom také
informován SMS zprávou a dále pro něj platí stejná pravidla jako pro výherce. Pokud už
nezbývá žádný náhradník, který by se posunul na místo výherce, cena nebo ceny za místa,
na která se nemá kdo posunout, nebudou uděleny.

5.3

Výherci, kteří byly vylosování nebo se posunuli na místo výherců budou dále zveřejněni na
webu www.svetzeny.cz a www.mariannebydleni.cz a zároveň budou zveřejněni v
časopisech Svět ženy a Marianne Bydlení 12/2019.

5.4

Výhra není přenositelná s výjimkou případů dle těchto podmínek či se souhlasem
Pořadatele. Výhra je poskytována ve formě plnění ze strany Pořadatele případně Partnera,
nikoliv v peněžité podobě.

6.

Osobní údaje

6.1

Při účasti v soutěži budou zpracovávány osobní údaje soutěžícího, jak je to popsáno v
Zásadách ochrany soukromí dostupnými z burda.cz/dokumenty.

7.

Poskytnutí licence k uměleckému výkonu a souhlas s užitím podoby soutěžících

7.1

Soutěžící tímto Pořadateli poskytuje licenci k užití jakéhokoliv uměleckého výkonu, který
vznikne při jeho účasti v soutěži, a to jako licenci:
(a)

na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv soutěžící stanovenou
právními předpisy;

(2)

(b)

výhradní – soutěžící není bez písemného souhlasu Pořadatele oprávněna po dobu
trvání licence poskytnout tutéž licenci třetí osobě a sama nesmí po dobu trvání
licence umělecky výkon užívat;

(c)

bez územního omezení;

(d)

neomezenou – Pořadatel je oprávněn umělecký výkon užívat jakýmikoliv způsoby
užití a bez omezení množstevního rozsahu užití.

7.2

Soutěžící souhlasí s tím, aby Pořadatel udělil jakékoli třetí osobě podlicenci k jakémukoli
právu, ke kterému má v souladu s těmito Soutěžními pravidly licenci. Dále souhlasí s tím,
aby Pořadatel postoupil jakékoli třetí osobě jakékoli právo, které má v souladu s těmito
Soutěžními pravidly.

7.3

Pořadatel je oprávněn umělecký výkon soutěžící užít v původní, zpracované či jinak
změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Ke
změnám se nevyžaduje souhlas soutěžící.

7.4

Pořadatel není povinen licenci dle této Smlouvy využít. Soutěžící potvrzuje, že takovým
nevyužitím nebudou dotčeny její oprávněné zájmy.

7.5

Licence dle tohoto článku je poskytována bezplatně.

7.6

Po dobu trvání licence dle tohoto článku uděluje soutěžící svolení Pořadateli k zachycení
své podoby a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v rozsahu jména, podoby,
podobizny a zvukových a zvukově obrazových záznamů soutěžící, to vše k užití v
neomezeném rozsahu a všemi způsoby, pouze však k účelům souvisejícím se soutěží a její
propagací či propagací Pořadatelů a Partnerů soutěže.

7.7

Svolení dle tohoto článku je uděleno bezplatně.

8.

Poskytnutí licence k autorskému dílu

8.1

Poskytne-li soutěžící Pořadateli v souvislosti s účastí v soutěži jakékoli materiály, které jsou
autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie,
kresby, obrázky a další), uděluje Pořadateli výhradní licenci ke všem způsobům užití
jakéhokoliv autorského díla, zejména k rozmnožování a rozšíření díla tiskem v časopisech
či knižní formě, k užití v reklamních, marketingových či propagačních akcích, na
internetových stránkách a sociálních sítích Pořadatele. Soutěžící bere na vědomí, že není
oprávněna poskytnout licenci žádné třetí osobě a ona sama je oprávněna dílo užít pouze
pro propagaci soutěže.

8.2

Licence je Pořadateli poskytnuta jako věcně, množstevně a místně neomezenou, a to po
celou dobu trvání majetkových práv dle autorského zákona.

8.3

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění z licence
zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě (podlicence) a je oprávněn postoupit licenci zcela
nebo zčásti jakékoliv třetí osobě.

8.4

Pořadatel je oprávněn rozšiřovat rozmnoženiny autorského díla úplatně i bezúplatně dle
svého uvážení a je oprávněn autorské dílo užít v původní, zpracované či jinak změněné
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Ke změnám
autorského díla se nevyžaduje souhlas soutěžící.

8.5

Pořadatel není povinen licenci využít. Soutěžící potvrzuje, že takovým nevyužitím nebudou
dotčeny její oprávněné zájmy.
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8.6

Licence dle tohoto článku je poskytována bezplatně.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, případně soutěž částečně
nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže, bez udání důvodu.
Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě
změny těchto podmínek informuje Pořadatel o takové změně soutěžící na webových
stránkách, kde byla vyvěšena předchozí verze podmínek a soutěžící je povinen se se
změnami podmínek seznámit. Pořadetel může o soutěžící o změnách ohledně soutěže
infomovat i emailem a SMS zprávou.

9.2

Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast soutěžících v soutěži. Pořadatel
může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v
soutěži.

9.3

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový
soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem
poškozoval dobré jméno Pořadatele, Partnerů soutěže či ostatních soutěžících. Pořadatel
má také právo vyloučit takového soutěžícího, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

9.4

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena
Pořadatelem. Pořadatel je oprávněn v případech, kdy je to nutné, nahradit výhru či její část
odpovídající náhradou ve stejném rozsahu. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat
právní cestou.

9.5

Účast v soutěži není zpoplatněna ani není podmíněna žádným vkladem.

9.6

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a
neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v
souvislosti s nimi.

9.7

Pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách
www.svetzeny.cz a www.mariannebydleni.cz.

9.8

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s podmínkami soutěže a
využitím výhry se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na státní příslušnost
soutěžícího a výherce.
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