
 
 

Pravidla soutěže o nejkrásnější carving dýní na @waltrovkawork  
1. Úvodní ustanovení 
Tato pravidla upravují podmínky a průběh soutěže profilu @waltrovkawork na sociálních sítích s názvem - 
Soutěž o nejkrásnější carving dýní (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně 
upravuje pravidla této soutěže. Výňatky z těchto pravidel uvedených na reklamních a propagačních 
materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly soutěže.  
 
2. Pořadatel a organizátor soutěže 
Pořadatelem soutěže je společnost PRG Aviatica s.r.o., Ve svahu 482/5,  Praha 4, PSČ 147 00, IČ: 07199830, 
DIČ: CZ07199830, (dále jen „pořadatel“).  
 
3. Termín a místo konání soutěže 
3.1 Soutěž probíhá od 3. 11. 2020 do 10. 11. 2020 (dále jen „Termín konání soutěž“). 
3.2 Místem konání soutěže jsou profily waltrovkawork na sociálních sítích Facebook a Instagram. 
3.3 Předání cen proběhne individuálně, na základě stanovení termínu předání s výhercem, nejpozději však 
do 30.11.2020. Po tomto termínu výhra propadá a nebude ji možné předat výherci. 
 
4. Výhry v soutěži 
 
Výhrou v soutěži jsou následující odměny od nájemců sídlících v areálu Waltrovka: 
 
1. Podzimní věnec od Prosecco&Flowers 
2. Pivo a půllitr s logem od Turnovské pivnice 
3. Sladký balíček od cukrárny Deli&Engine 
4. Poukaz na 3 x fresh juice 0,5l dle vlastního výběru od Fruitisimo 
5. Poukaz na 3 x drink velikosti medium dle vlastního výběru od Starbucks 
 
5. Účastníci soutěže 
5.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 16 let (dále jen „účastník soutěže“) s doručovací 
adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech.  
5.2 Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném poměru 
k pořadateli nebo organizátorovi a dále příbuzní těchto osob a osoby blízké. Případná výhra nebude těmto 
osobám předána.  
5.3 Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří řádně nesplní podmínky požadované těmito 
pravidly a dále účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy.  
5.4 Každý účastník se může soutěže zúčastnit jednou.  
5.5 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do 
soutěže zařazeny, resp. budou ze soutěže bez jakékoliv náhrady vyloučeny. Pokud se ukáže, že takováto 
osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla 
nebo v důsledku jednání mající znaky podvodu, nemá nárok na odměnu a odměna se nepředá. 
 
6. Průběh soutěže, podmínky účasti v soutěži a předání výhry 
6.1 Soutěže se platně zúčastní ten účastník, který v termínu konání soutěže splní následující podmínky účasti 
v soutěži:  
1) Stane se / nebo již je fanouškem stránky @waltrovkawork na Facebooku a Instagramu. 
2) Dá LIKE jedné z 5 soutěžních dýní uvedených na fotografiích u příspěvku na FB a IG se soutěží, a to té, 
která se mu nejvíce líbí 
6.2 Na základě splnění všech výše uvedených podmínek se vítězem soutěže stane 5 náhodně vylosovaných 
soutěžících, kteří hlasovali pro dýni, která celkově získá nejvíce LIKES.  
Výhrou budou ceny uvedené v bodě č. 4. Výhry v soutěži.  
6.3 V případě výhry, budou výherci informováni prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu. 
6.4 Výhry budou vítězům předány individuálně, na základě stanovení termínu o předání odměny výhercem, 
nejpozději však do 30.11.2020, po tomto termínu výhra propadá a nebude ji možné výherci předat. 
6.5 O konečném seznamu výherců rozhoduje Organizátor soutěže. 



 
 

6.6 Účastník může být požádán organizátorem o předložení OP, v případě pochybností s plněním pravidel 
účasti v Soutěži, viz. bod 5.Účastníci soutěže. 
6.7 Výhra určená pro soutěž nemůže být vyměněna za peníze, ani za výhru jiného druhu. 
6.8 Účastník soutěže nesmí převést právo na získání výhry na třetí osoby. 
6.9 V případě, že si účastník nevyzvedne výhru ve výše uvedeném termínu (nejpozději do 30.11.2020), ztrácí 
na výhru nárok, aniž by účastníkovi vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele nebo 
organizátora. 
 
7. Další podmínky, práva a povinnosti 
7.1 Pořadatel neodpovídá za správnost údajů uváděných účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.  
7.2 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit tato pravidla soutěže, zkrátit 
nebo prodloužit Termín konání soutěže nebo soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady.  
7.3 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výhry.   
7.4 Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
7.5 Případné námitky s průběhem soutěže lze Organizátorovi doručit písemně na poštovní adresu: PRG 
Aviatica s.r.o., „SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ CARVING DÝNÍ“, Ve svahu 482/5,  Praha 4, PSČ 147 00 , a to do 2 
pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí 
Organizátora o námitce je konečné. 
 
8. Osobní údaje a ochrana osobnosti 
Pořadatel soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a 
kontaktních údajů (tj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány pořadatelem a 
organizátorem v elektronické formě pro účely této soutěže a dále pak k marketingovým účelům pořadatele 
tj. , v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyplněním anketního lístku poskytují 
účastníci soutěže pořadateli souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje 
poskytuje pořadateli dobrovolně, bezplatně a na dobu 10 let.  Účastník souhlasí také s tím, aby v případě 
výhry bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání 
výhry, zveřejněny na webových stránkách pořadatele a jeho propagačních materiálech v rámci vyhlášení a 
zpřístupnění výsledků soutěže, a to na dobu neurčitou i po skončení soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou 
být pořadatelem soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to 
i v tištěné podobě. Účastí v soutěži je účastníkem rovněž udělen pořadateli souhlas k využití elektronického 
kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. 
 
9. Závěrečná ustanovení 
9.1 Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
není možno výhru vymáhat soudní cestou. Na výhru není právní nárok a nárok na výhru nelze převést na 
jinou osobu. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě.  
9.2 Tato pravidla nabývají účinnosti vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ 
existence rozdílných znění pravidel soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na webové 
adrese: www.waltrovka-work.cz 
9.3 V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou 
aplikovat příslušná ustanovení těchto pravidel.  
9.4 Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatku k tomuto dokumentu 
odsouhlasených pořadatelem soutěže. 
 
 

V Praze 3.11.2020 
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