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Úplná pravidla soutěže
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu k
přispěvatelům. Pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků.
I. Organizátor hry
Organizátorem soutěže, která je součástí kampaně Dobroběžka (dále jen „soutěž“ nebo
„hra“) je organizace ADRA, o.p.s. IČ: 61388122 Markova 600/6, 158 00 Praha 5 (dále jen
“organizátor” nebo “organizátor hry”).
Soutěž probíhá v termínu od 7. dubna do 10. listopadu 2018.
II. Registrace do soutěže
Pro platnou registraci do soutěže musí účastník splnit tyto podmínky:
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České
republiky, která podpoří projekt příspěvkem v minimální hodnotě 100 Kč v období od
12:00 7. 4.2018 do 12:00 10.10. 2018 prostřednictvím platebního portálu na webu
www.dobrobezka.cz
Účastník soutěže může přispět neomezenou částkou a ve všech třech slosovacích období
(viz níže).
Pravděpodobnost na získání výhry se přímo zvyšuje s částkou, kterou přispěvatel zašle.
Jedním vstupem do slosování je 100 Kč, tzn. ten, kdo přispěje 500 Kč má 5x větší šanci na
výhru než ten, který přispěje 100 Kč.
III. Slosování
Slosování probíhá ve třech termínech 6. 6. 2018, 8. 8. 2018 a 10. 10. v odpoledních
hodinách, jejich přesný čas bude včas zveřejněn na www.dobrobezka.cz a facebookovém
profilu kampaně.
Slosováni jsou vždy jen ti přispěvatelé, kteří přispěli v období od posledního slosování do
dalšího termínu slosování. Tedy pro slosování 6. 6. 2018 jsou to přispěvatelé, kteří přispěli
od 7. 4. 2018 12:00 do 6. 6. 2018 11:59; pro slosování 8. 8. 2018 jsou to ti, kteří přispěli
v rozmezí od 6. 6. 2018 12:00 do 8. 8. 2018 11:59; pro slosování 10. 10. 2018 jsou to ti,
kteří přispěli od 8. 8. 12:00 do 10. 10. 11:59 (po tomto čase soutěž oficiálně končí).
Slosování proběhne transparentním způsobem za přítomnosti nejméně třech osob a bude
z něj pořízen živý videozáznam, jenž poběží na facebookovém profilu kampaně.
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Výherci budou oznámeni během slosování a následně kontaktováni na jimi uvedenou emailovou adresu případně telefonicky uvedou-li své telefonní číslo. Pokud výherce svou
výhru nepotvrdí do 7 dní od oznámení jeho výhry, bude výhra slosována znovu ve
zkrácené formě v termínu určeném organizátorem.
Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
vztahu k organizátorovi hry. Vyloučeny z účasti ve hře jsou rovněž osoby blízké osobám
uvedeným v předchozí větě v intencích § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj.
zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé či partneři těchto osob.
Účastník je povinen (zejména v souvislosti se získáním a převzetím výhry) poskytnout
organizátorovi rozhovor, a to do tiskových, rozhlasových nebo televizních médií určených
organizátorem.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
budou ze soutěže vyřazeny.
IV. Vyloučení účastníka ze hry
Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To platí
rovněž pro pokyny organizátora, týkající se organizace průběhu losování soutěžních cen.
V opačném případě je organizátor oprávněn účastníka ze hry vyloučit. Organizátor je
oprávněn ze hry vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem
těchto pravidel.
Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho
identifikaci podle vyplněné přihlášky ke hře (zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, email) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle
předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v
tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka
vyloučit ze hry.
Vyloučením ze hry účastník ztrácí práva plynoucí z účasti ve hře a případnou výhru.
Zjistí-li organizátor, že se hry účastní osoba, která je vyloučena z účasti ve hře (článek II,
bod 6), platí ustanovení předchozího odstavce obdobně.
V. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Registrací do soutěže dle čl. II těchto pravidel každý soutěžící:
uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním
svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa,
případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za
účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, účasti v soutěži, zasílání informací o
probíhající hře a předání výhry v soutěži a pro další marketingové účely pořadatele; dále
též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení. Soutěžící má právo svůj
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souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora.
VI. Společná ustanovení
Výhry poskytuje organizátor. Výherci nejsou povinni výhry přijmout. Výherci nemají
nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud organizátor výslovně nestanoví jinak.
Výherce nemůže postoupit hlavní výhry třetí osobě. Vymáhání výher soudní cestou je
vyloučeno.
Organizátor hry si vyhrazuje právo hru kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo
změnit pravidla hry. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry podle
vlastního uvážení a s konečnou platností.
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla hry i pokyny jejího organizátora.
VII. Seznam výherních cen:
HLAVNÍ CENY V SOUTĚŽI
1.

HLAVNÍ CENA

6. 6 . Yedoo Wzoom New
8. 8. Yedoo Wzoom New
10. 10. Yedoo Trexx
2.

DALŠÍ CENY

Vždy dvě knihy od Nakladatelství PORTAL
Vždy jeden poukaz na nákup tenisek značky Botas v hodnotě 2 000 Kč.
Vždy jedna z těchto výher od firmy Rejoice – hrnek, zimní čepice, plátěná taška, ke
každému vždy i jedno pexeso Rejoice
Vždy jedno balení náhrady stravy AnaPuru s shakerem
Vždy třikrát kniha fotografií My, děti slumu od Fotografa bez Talentu od organizace
ADRA, o.p.s.

V Praze dne 6. 4. 2018
Bc. Barbora Žáčková
ADRA, o.p.s.

