Podmínky a pravidla tipovací soutěže se společností Teplárny Brno, a.s.

1. Provozovatel soutěže
Provozovatel marketingové soutěže – X Production s.r.o., Filipinského 36, 615 00, Brno
IČ: 263 044 22, DIČ:CZ263 044 22
Pořádá ve spolupráci se společností Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 25, 638 00, Brno
IČ: 463 475 34, DIČ: CZ463 475 34
marketingovou soutěž „ Soutěž Tepláren Brno k 85. výročí“
2. Doba platnosti a trvání soutěže
Marketingová soutěž se koná od 5. 10. 2015 do 31. 12. 2015 na území České republiky v rámci trvání
propagační kampaně k 85. výročí společnosti Teplárny Brno, a.s.
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území
České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele a
společnosti Teplárny Brno, a.s. a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se
této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z
Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání
výhry porušením těchto podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, kdy
panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel
soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s
dobrými mravy či fair-play.
Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a
splní kritéria pro výherce.
4. Princip soutěže a získání výhry
Soutěž je založena na soutěžním principu tipovací soutěže s tím, že vyhrává prvních osmdesát pět
účastníků, kteří odpoví správně na otázku (nebo jejich odpověď bude obsahovat nejmenší odchylku
od správné odpovědi), která byla pořadateli soutěže doručena nejdříve, v době trvání soutěže. Na
soutěžní otázku lze odpovědět v soutěžním formuláři, který je zveřejněn na webové stránce
www.teplarny.cz/soutez. Soutěžní otázky budou platit vždy po dobu 14 dnů od vyhlášení znění
otázek na www.teplarny.cz/soutez, na letácích v tramvaji, provozované Dopravním podnikem města
Brna, a.s. Termín pro podání odpovědí bude vždy zveřejněn na www.teplarny.cz/soutez. Zároveň s
odpovědí na otázky musí účastník řádně dokončit registraci na www.teplarny.cz/soutez.
Pro každou z vyhlášených otázek získá výhru prvních 85 správných tipů respektive 85 nejbližších
pravdivých a nejdříve zaznamenaných odpovědí na soutěžní otázku. Každý Účastník může na soutěžní
otázku odpovědět pouze jednou.

V soutěži budou uděleny tyto výhry, pro každou ze zveřejněných otázek:
1. cena Meteostanice
2. a 3. cena Termohrnek Arnoux
4. až 85. cena Hřejivý polštářek do kapsy
Výherci budou o výhře informováni e-mailem po vyhodnocení soutěže, vždy do 20 dne od vyhlášení
konkrétní otázky. Cena jim pak bude zaslána poštou do sedmi pracovních dnů od obdržení emailu.
5. Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Provozovatel si
vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž dle svého uvážení prodloužit, pozastavit či
zrušit. Provozovatel si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané
Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani
alternativně plnit v penězích.
6. Souhlas účastníka
Účastník dává provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. č. 480/2004 Sb. v
platném znění souhlas se zpracováním a užitím mailové adresy pro další obchodní a marketingové
účely provozovatele, a pokud se stane výhercem, též se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání
výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely provozovatele a to na dobu 1 roku.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem. Provozovatel je
oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu
provozovatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům,
které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
7. Odpovědnost
Provozovatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.
8. Zveřejnění pravidel
Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na www.teplarny.cz/soutez. Účastí v této
soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.
Pravidla jsou platná a účinná od 5. 10. 2015 do 31. 12. 2015

