
Pravidla soutěže na chalupy-ubytovani.cz

§1 Obecná ustanovení

1. Organizátorem a koordinátorem soutěže o víkendový pobyt (dále jen „soutěž") je Kuba a partneři s.r.o., Ve Stezkách 
163, 530 03 Pardubice. Firma je vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, Spisová značka: C 17681. Soutěž
probíhá na území České republiky.

3.   Před vstupem do soutěže je nutné seznámit se s pravidly soutěže, účastí v soutěži soutěžící uděluje souhlas
    s pravidly soutěže a potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním.

4. Pravidla soutěže jsou dostupná v sídle organizátora nebo ke stažení na webové stránce http://www.chalupy-
ubytovani.cz/contest-policy.pdf

5. Soutěž probíhá na stránkách www.chalupy-ubytovani.cz a je možné se do ní přihlásit buď prostřednictvím kontaktního
formuláře na stránkách, nebo prostřednictvím facebookové aplikace na stránce 
https://www.facebook.com/chalupyubytovani/app_321483494542112

6.   Facebook nenese odpovědnost za jakékoliv činnosti spojené se soutěží, soutěž není facebookem pořádána,
podporována, ani na Facebooku neprobíhá.

§2 Podmínky účasti v soutěži

1. Soutěže se může účastnit každý svéprávný a plnoletý občan České a Slovenské republiky, způsobilý k právním úkonům.
2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni spolupracovníci Organizátora, jakož i rodinní příslušníci Organizátora a
   spolupracovníků.

3. Je-li přihláška do soutěže podávána prostřednictvím sociální sítě Facebook, soutěžící vyjadřuje souhlas s přístupem       
    facebookové aplikace k poskytovaným údajům, spojeným s profilem uživatele na sociální síti Facebook a s činností    
    facebookové aplikace v rámci profilu soutěžícího. Soutěžící prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů pro 
    účely této soutěže.

4.   Soutěžící bere na vědomí, že přihlášením do soutěže souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany provozovatele 
       soutěže a že je přihlášen k odebírání e-mailových zpráv o novinkách na serveru chalupy-ubytovani.cz Odhlášení je 
       možné zasláním e-mailové zprávy na nezasilat@chalupy-ubytovani.cz a uvedením e-mailu, který si přejete odhlásit.

9. Organizátor nenese odpovědnost za fungování soutěžních aplikací.
10. Organizátor nenese odpovědnost za fungování sítí a technických prostředků, za pomoci kterých soutěž probíhá.

§3 Pravidla a průběh soutěže

1. Soutěž probíhá od 30. 7 2012 do odvolání, výhra je losována jednou za 2 měsíce.
2. Přihlášky jsou přijímány denně od 0:00 do 23:59.
6. O vítězi rozhodne organizátor náhodným výběrem.

  7. Organizátor si vyhrazuje právo odstranit ze soutěže libovolného účastníka bez udání důvodu. Rozhodnutí o vyřazení ze 
       soutěže je plně v kompetenci organizátora, závisí jen na jeho rozhodnutí a není proti němu přípustný žádný opravný   
       prostředek.

§4 Rozhodnutí soutěže a pravidla pro přiznávání cen.

1. Vítěz hlavní ceny bude o výhře informován e-mailem. Na e-mail s informací o výhře má výherce povinnost odpovědět
   do 72 hodin od odeslání, v této odpovědi musí uvést své kompletní kontaktní údaje, zejména pak poštovní adresu.
     Poštovní adresou se rozumí adresa, na níž je běžně výherci doručována pošta a kde se zdržuje v rámci svého pobytu.
2. Neuvedení jakékoliv údajů, o nichž je řeč v §4 bod 1, vede ke ztrátě nároku na cenu.
3. Vítěz Soutěže má právo vzdát se nároku na cenu, ale nemůže bez souhlasu organizátora přenést nárok na získání ceny na
    třetí osoby.
4. V případech, o nichž je řeč v §4 bod 2 a 3, ceny zůstávají ve vlastnictví Organizátora.
5. Ceny nelze vyměnit za finanční ekvivalent.
7. Vítězové Soutěže budou vyhlášeni na stránkách chalupy-ubytovani.cz
8. Výsledek Soutěže je konečný a není proti němu přípustný opravný prostředek.
9. Organizátor je povinen předat ceny uvedené v těchto pravidlech pouze a jedině na území České republiky.

10. Organizátor nenese odpovědnost za jim nezaviněné činnosti České Pošty a doručovatele.
11. Organizátor nenese odpovědnost za nedodání ceny, ke kterému došlo vinou účastníka.
12. Organizátor má právo, kdykoliv v průběhu a  p o  s k o n č e n í  s outěže, odmítnout předání ceny účastníkovi,

       u kterého je důvodné podezření z porušení těchto Pravidel, manipulace s výsledky a založení falešných účtů na sociální 
       síti Facebook



§5 Kontakt, informování o nesprávném fungování aplikací,
reklamace.

1. Ve všech záležitostech souvisejících s průběhem s outěže, s fungováním soutěžní Aplikace lze organizátora
kontaktovat e-mailem na adrese: soutez@chalupy-ubytovani.cz

2. Všechny reklamace týkající se účasti v soutěži lze poslat doporučeným dopisem na adresu organizátora v průběhu
    trvání soutěže nejpozději však do 7 pracovních dnů od posledního dne soutěže. Rozhodující je poštovní razítko nebo
    datum odeslání dopisu doručovatelem.
3. Reklamace předložená v pozdějším terminu nemá odkladný účinek.
4. Reklamace musí být písemná, musí obsahovat jméno, příjmení, adresu účastníka, podrobný popis a důvod reklamace.
5. Reklamace bude vyřízena do 14 dnů ode dne doručení.
6. Procedura výběru vítězů je plně v kompetenci organizátora.

§6 Závěrečná ustanovení

1. Organizátor nenese odpovědnost za majetkové a nemajetkové škody účastníka soutěže, které vznikly v důsledku
   účasti, nebo neúčasti v soutěži nebo v důsledku udělení nebo neudělení ceny.
4. Odpovědnost organizátora za případné škody je maximálně ve výši ekvivalentní k hodnotě hlavní ceny v soutěži.
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo provádět změny těchto těchto pravidel.
6. Organizátor si vyhrazuje právo změnit datum ukončení soutěže a také datum a hodinu publikací výsledků.
7. Pochybnosti týkající se principu soutěže, rozhodne organizátor.
8. Soutěž je pořádána na území státu Česká republika a řídí se českými zákony. Příslušným soudem pro řešení sporů, 
    spojených se soutěží, je soud příslušný podle sídla organizátora.

  9.Organizátor si vyhrazuje právo zrušit, nebo přerušit soutěž v případě technické poruchy, pravomocného rozsudku soudu,
administrativní rozhodnutí, změny zákona nebo moci a také jiných příčin nezávislých na organizátorovi. O
eventuálním zrušení soutěže bude organizátor informovat na stránkách chalupy-ubytovani.cz.

10.Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, administrovaná, nebo spojena se společností Facebook.
      Jakýkoli obsah, týkající se soutěže (např. komentáře, otázky, stížností, atp.) je třeba odesílat na adresu    
      organizátora. Sociální síť Facebook nenese odpovědnost za škody vzniklé ve spojení se soutěží. Tato pravidla neporušují   
       pravidla pro použití Platformy Facebook.




