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PRAVIDLA SOUTĚŽE „SDÍLEJ ADVENTNÍ ZÁŽITEK A VYHRAJ“  

1. Soutěž „Sdílej adventní zážitek a vyhraj“ (dále jen „Soutěž“) organizuje Pojizeří a Polabí z.s., 

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze, spisová značka L 72169.  

2. Soutěže se smí zúčastnit osoba starší 15 let, která akceptuje pravidla soutěže a která je občanem 

České republiky. Adresa pro doručení výhry musí být na území České republiky. 

3. Soutěž probíhá od 28. listopadu 2021 od 12.00 do 2. ledna 2022 do 23:00 hod.  

4. Výherce soutěže bude obeznámený o výhře zprávou na sociálních sítích Facebook a Instagram.  

5. Průběh soutěže:  

a) Soutěžící se vyfotí na výletu, procházce nebo u vánočního stromečku na náměstí kdekoliv v Pojizeří 

a Polabí, fotku bude sdílet na svých sociálních sítích – Facebook nebo Instagram. Soutěžící musí na 

fotce označit Pojizeří a Polabí, aby se příspěvek zobrazil na profilu Pojizeří a Polabí. 

b) Soutěž bude ukončena dne 2. ledna 2022 ve 23:00 hod. Vítězem se stanou 3 výherci, které vybere 

porota složená ze členů spolku Pojizeří a Polabí. Porota bude hodnotit zejména kvalitu a originalitu 

příspěvku.  

6. 1. cena: 4 x vstupenka do zábavního parku Mirakulum v celkové hodnotě 1200 Kč.  

2. cena: 2x vstupenka do Mirakula v celkové hodnotě 600 Kč. 

3. cena: Plecháček a plátěná taška Pojizeří a Polabí. 

Pro vyzvednutí výhry bude nutné dodat následující údaje: 1) Jméno a příjmení výherce 2) Emailovou i 

korespondenční adresu výherce 3) Telefonní číslo výherce. Výhra bude předána osobně nebo zaslána 

poštou na adresu výherce. Uvedené osobní údaje výherce budou použity pouze pro účely předání 

výhry a nebudou jakkoli dále zpracovávány.  

 

7. Zapojením do soutěže, tj. vyfocením na akci a následným sdílením na sociálních sítích, soutěžící 

konkludentně vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže. 

8. Výherce dále uděluje souhlas spolku Pojizeří a Polabí, aby ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, 

telefonní číslo.  

9. Výherce soutěže bude vyrozuměn nejpozději do deseti pracovních dní následujících po ukončení 

soutěže.  
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10. Organizátor si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníky soutěže, kteří porušují její pravidla nebo u 

kterých existuje důvodné podezření z jejich porušování.  

11. Námitky účastníků soutěže ohledně organizace soutěže a jejích výsledků jsou nepřípustné a 

nebude k nim přihlíženo.  

12. Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže podle svého uvážení, a to i v průběhu 

soutěže.  

13. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit soutěž, a to i bez udání důvodu.  

14. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v těchto pravidlech (odst. 6) jinou cenou 

obdobné nebo vyšší hodnoty, a to i bez udání důvodu.  

15. Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat výherce nebo výherce neocenit cenou, a to i bez udání 

důvodu.  

V Mladé Boleslavi 19. 11. 2021 


