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 ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Odpovězte na soutěžní otázku a získejte Ford Mondeo  na víkend. 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Odpovězte na soutěžní 

otázku a získejte Ford Mondeo na víkend“ (dále jen „soutěž“.) Zkrácené znění pravidel na 

propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto 

dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků. 

 

 Organizátorem soutěže je:  

H+H METAL-CZ,  s.r.o.  
(Ford Hlouch Motors) 

se sídlem Ostašov 48, 675 52  Lipník u Hrotovic 5, IČ: 262 59 672,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40497  

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“). 

  

I. Termín a místo konání soutěže  

Soutěž probíhá v termínu od 21. 7. 2018 (dále jen „doba konání soutěže“) ve Výčapech, na území 

České republiky, výhradně prostřednictvím organizátora soutěže  v rámci taneční zábavy skupiny 

Carmen v přírodním amfiteátru Na kopci (dále jen  „místo konání soutěže“). 

  
II. Účastníci soutěže  

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba starší 18 let s trvalým 

bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky, která je držitelem platného 

řidičského oprávnění třídy B (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).  

2. Ze soutěže jsou vyloučeny fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k  organizátorovi, 

jakož i ke všem s nimi spolupracujícím společnostem a agenturám, včetně prodejců, resp. též osoby 

takovým osobám blízké. Ze soutěže jsou dále vyloučeny právnické osoby. Za osobu blízkou jsou 

považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.  

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou 

do soutěže zařazeny. V případě, že takové osobě vznikne nárok na výhru v soutěži, např. v důsledku 

nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v 

takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu  

výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v 

případě, že organizátor  zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo 
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nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi 

k získání výhry.  

 
 

III. Mechanika soutěže  

1. Účastník se zapojí do soutěže tak, že:  

a) provede prostřednictvím zástupce organizátora registraci do soutěžního formuláře v rámci 

akce „taneční zábavy skupiny Carmen “.  

 

b) registrace se provádí prostřednictvím k tomu určeného, speciálního formuláře (dál jen 

„soutěžní formulář“). Soutěžní formulář dle pokynů soutěžícího vyplňuje zástupce 

organizátora.   

Do tohoto soutěžního formuláře soutěžící prostřednictvím zástupce organizátora vyplní: zcela  

a pravdivě své osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, bydliště, a dále 

odpoví v soutěžním formuláři uvedenou soutěžní otázku (dále jen „soutěžní otázka“). 

Následně soutěžící potvrdí, že souhlasí s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů 

(pravidla včetně informací o zpracování osobních údajů budou umístěna a  přístupná na 

webu ford.hlouch.cz). Po tomto kompletním vyplnění bude soutěžní formulář zástupcem 

organizátora  odevzdán  ke zpracování.   

 

c) Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem odevzdání řádně vyplněného formuláře zástupci 

organizátora soutěže. 

 

2. Soutěžící se může výše popsaným způsobem do soutěže zapojit maximálně jednou.  

3. Objektivně správná odpověď na soutěžní otázku je určena organizátorem soutěže. 

 
 
IV. Výherci a výhra v soutěži  
 
1. Výhercem v soutěži se stane ten účastník soutěže, který splní veškeré podmínky stanovené těmito 

pravidly a zároveň jeho uložený soutěžní formulář bude obsahovat objektivně správnou odpověď na 

soutěžní otázku. V případě, že na soutěžní otázku zcela správně neodpoví žádný soutěžící, stane se 

výhercem účastník soutěže, jehož odpověď bude nejblíže objektivně správné odpovědi na soutěžní 

otázku (dále jen „výherce“). Soutěž má 1 výherce. 

  



 

3 
 

2. V případě, že více soutěžících zodpoví soutěžní otázku tak, že by jim dle těchto pravidel vznikl 

nárok na výhru, výhru v soutěži získá ten soutěžící, který byl vylosován.   

 

3. Výhrou v soutěži je výpůjčka vozu: Ford Mondeo Titanium liftback (5dv.) 2,0 TDCi 132 kW/180 k/6 

st. PowerShift (automat). Víkendem se zde myslí  doba: pátek až pondělí, kdy vyzvednutí vozu je 

možné nejdříve v pátek od 15:00 hod a vrácení vozu nejpozději do pondělí do 10:00 hod. na adresu 

provozovny Ford Hlouch Motors, ulice Brněnská 36/94, 674 01 Třebíč.  

 

4. Výherce bude organizátorem zjištěn 21.7.2018 v průběhu vystoupení skupiny Carmen, nejpozději  

po skončení vystoupení skupiny Carmen. Po skončení soutěže bude vítěz  bezprostředně kontaktován 

telefonicky i prostřednictvím e-mailu za účelem sjednání bližších podmínek pro předání výhry a to 

v průběhu pracovního týdne 23.7. – 27.7.2018. V případě, že se výherce nepodaří opakovaně 

kontaktovat (celkově 3x telefonicky během 3 pracovních dnů od odeslání výherního e-mailu 

organizátorem soutěže) a ani výherce se v uvedené lhůtě organizátorovi neozve (neodpoví na 

výherní e-mail, či se mu nepodaří navázat telefonický rozhovor), výhra v soutěži propadá ve 

prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším osudu dle své 

svobodné vůle, tedy např. ji udělit dalšímu soutěžícímu v pořadí. Jméno výherce spolu s objektivně 

správnou odpovědí na soutěžní otázku bude zveřejněno na webových stránkách ford.hlouch.cz a na 

Facebookovém profilu Ford Hlouch Motors. 

 
5. Výhra v soutěži bude výherci předána v dohodnutém termínu a místě, oproti podpisu předávacího 

protokolu k vozidlu. Výhru je výherce povinen si vyzvednout osobně (bez možnosti zastoupení). 

Výhru je možné uplatnit nejpozději do 30.9.2018, po uplynutí není možné výhru nárokovat. 

 

6. Při předání výhry je organizátor soutěže (prostřednictvím svého zástupce) oprávněni ověřit 

identitu výherce a jeho nárok na výhru. Při nepředložení odpovídajícího identifikačního průkazu (OP), 

příslušného řidičského oprávnění nebo odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ztrácí výherce na 

výhru nárok. Při předání bude mezi výhercem a zadavatelem uzavřena smlouva o výpůjčce vozidla, 

kde budou konkrétně specifikována práva a povinnosti výherce, a výherce bude také informován o 

pojištění, které je k vozidlu uzavřeno, jakožto i o dalších podstatných skutečnostech, jež se vážou k 

užívání vozidla (zejm. o tom, které náklady spojené s užíváním vozidla hradí výherce a které 

organizátor). Odmítnutí uzavření smlouvy o výpůjčce má stejné následky jako nepředložení 

příslušného OP, řidičského oprávnění nebo odmítnutí podpisu předávacího protokolu.  
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V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy  

 

1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech do soutěže poskytnutých osobních údajů 

(dále jen „údaje“) do databáze společnosti  H+H METAL - CZ, s. r. o. (Ford Hlouch Motors), se sídlem 

Ostašov 48, 675 52 Lipník u Hrotovic, jakožto správce (dále též jako „společnost“) a s jejich 

případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace soutěže a předání výher a 

dále pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o 

pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím 

elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let ode dne udělení tohoto 

souhlasu nebo do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 

101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese 

Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k 

osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V 

případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce. Dozorovým orgánem je 

Úřad pro ochranu osobních údajů.  

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i organizátor soutěže jsou oprávněni užít v 

souladu s § 77 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, bezplatně jimi 

uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 

materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky s tím, že mohou být pořizovány a 

zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po 

dobu 5 let od ukončení soutěže.  

 

VI. Závěrečná a společná ustanovení  

1. Tato úplná pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webových stránkách 

ford.hlouch.cz .  

2. O nezařazení a vyloučení soutěžícího ze soutěže rozhoduje s konečnou platností  organizátor.  

3. Organizátor  není odpovědný za technické problémy při sběru dat.  

4. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech a otázkách 

týkajících se této soutěže, tedy i o výherci v soutěži. Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv 

změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách 

a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno ford.hlouch.cz.  

5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit 

deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání 
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výher, zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v 

souladu s pravidly soutěže.  

6. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v 

soutěži či výher právní cestou nejsou možné.  

7. Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou účastník případně utrpí svou 

účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.  

 

8. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla 

bezvýhradně dodržovat.  

9. Organizátor soutěže  je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek 

soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoliv účastníka soutěže.  

10. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti 

Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace organizátorovi soutěže a nikoliv 

elektronické sociální síti Facebook.  

 

11. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní 

nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané 

souvislosti plně osvobozena.  

 

 

 

 

V Třebíči dne 26. 6. 2018 

  

 


