Elle Beauty Lounge
Podmínky akce
1.

Pořadatel a podmínky

1.1

Pořadatelem akce Elle Beauty Lounge, která probíhá v Grandhotelu PUPP v Karlových
Varech během 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ve dnech
20.08.2021 – 28.08.2021 (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 Pořadatele. Před účastí na Akci
se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany
soukromí, dostupnými z www.burda.cz/dokumenty .

2.

Partneři Akce
Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlín, IČO: CZ684535967
Dentsu Czech Republic s.r.o., Husova 240/5, Praha 1, 110 00, IČO 26502984 (agentura klienta
Zalando)
Symbio digital s.r.o., Na Maninách 1040/14, Holešovice, 170 00, IČO 26492407
(agentura klienta Zalando)
APART Czech Republic s.r.o.,Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČO: 24188301
PARFUMERIE DOUGLAS, S.R.O., Jungmannova 750/34, Praha, 110 00, IČO: 26766671
Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, Sedlec, 284 03 Kutná Hora, IČO 14803534
Unilever ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00, IČO: 18627781
Moët Hennessy Czech Republic s.r.o. , Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2, 120 00, IČO 28201302
Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, Modřany, 143 00,IČO 45799504
Sirowa Czech s.r.o., Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00, IČO: 05135931
LPP CZECH REPUBLIC, s.r.o., Prosecká 852, Praha 9-Prosek, 190 00, IČO: 26698714
SERVICE de la PUBLICITÉ s.r.o. , Ovocný trh 579/6, Praha 1, 110 00, IČO 24162043
(agentura klienta LPP - Reserved)
DYSON s.r.o., Ocelářská 1354/35, Praha 9, 190 00, IČO 26715864
GUIDELINE DIGI & PR s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4, 140 00, IČO 6736599
(agentura klienta Dyson)
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Mattoni 1873 a.s.,Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary, IČO 14706725
GRANDHOTEL PUPP, Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2, 360 01, IČO 00022004

3.

Kdo se může Akce účastnit?

3.1

Účastníkem se může stát každá fyzická osoba, starší než 18 let, která souhlasí s těmito
podmínkami Akce, a obdržela od Pořadatele nebo Partnera pozvánku na Akci.

3.2

Součástí Akce mohou být i další doprovodné služby, zejména služby takzvaného Beauty
Teamu (make-up artist, hair stylist). Tyto služby jsou k dispozici jen pro účastníky, kteří to
mají uvedeno v pozvánce, a za podmínek tam uvedených. Dodatečné služby k dispozici jen
po předchozí rezervaci a Pořadatel negarantuje jejich dostupnost.

3.3

Na výzvu Pořadatele musí účastník doložit platnou pozvánku.

4.

Pravidla účasti na Akci

4.1

Účastník musí při účasti v prostorách Akce a v jejím okolí (EBL) dodržovat následující
pravidla:
(a)

Musí dodržovat provozní dobu EBL.

(b)

Nesmí kouřit ve vnitřních prostorách ani na balkonech EBL. Vybrané balkony jsou
pouze Iqos Friendly.

(c)

Nesmí rušit ostatní účastníky jednáním odporujícím zásadám společenského
chování.

(d)

Nesmí vnášet do areálu zbraně jakéhokoli druhu, výbušné, hořlavé, toxické či
lepkavé látky, jakož i jiné zdraví nebezpečné látky a jedy.

(e)

Nesmí pořizovat v EBL zvukové a obrazové záznamy pro jakékoliv jiné, než
soukromé účely bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele.

(f)

Při čerpání dodatečných služeb musí informovat členy Beauty Teamu o případných
zdravotních omezeních, zejména alergiích, které mají vliv na čerpané služby.

4.2

Pořadatel může a Akce bez náhrady kohokoliv, kdo porušuje tyto Podmínky.

5.

Záznamy z Akce

5.1

Vstupem a účastí na Akci dává účastník svolení Pořadateli i Partnerům k zachycení své
podoby a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v rozsahu jména, podoby, podobizny
a zvukových a zvukově obrazových záznamů účastník ho, to vše k užití v neomezeném
rozsahu a všemi způsoby, k účelům souvisejícím s Akcí a její propagací či propagací
Pořadatele a Partnerů Akce. U záznamu lze uvádět celé jméno účastníka. Svolení je
uděleno bezplatně.
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5.2

Vstupem a účastí na Akci účastník Pořadateli poskytuje licenci k užití jakéhokoliv
uměleckého výkonu, který vznikne při jeho účasti na Akci, a to jako licenci:
(a)

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

(b)

bez územního omezení;

(c)

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

5.3

Účastník 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
podmínkami.

5.4

Pořadatel je oprávněn umělecký výkon účastník 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 účastníka. Pořadatel není povinen licenci využít. účastník
potvrzuje, že takovým nevyužitím nebudou dotčeny její oprávněné zájmy.

5.5

Licence dle tohoto článku je poskytována bezplatně.

6.

Zpracování osobních údajů

6.1

V souvislosit s účasti na Akci budou zpracovávány osobní údaje účastníků, jak je to
popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupnými z burda.cz/dokumenty.

7.

Změny podmínek

7.1

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně nebo
zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, bez udání důvodu. účastník v takovém případě nemá
nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto podmínek informuje
Pořadatel o takové změně účastníka na webových stránkách, kde byla vyvěšena předchozí
verze podmínek nebo emailem nebo sms zprávou. Účastník je povinen se se změnami
podmínek seznámit.
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