Pravidla soutěže o věcné ceny
DYNASTAR
1. Bretton s.r.o., Bělčická 2841/13, 141 00, Praha 4 – Záběhlice, IČ: 45275149,
DIČ: CZ45275149, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 9422. (dále jen „Pořadatel“ nebo
„Bretton“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž na webových stránkách
www.zima2018.cz (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato
pravidla (dále jen „Pravidla“).
2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 15. 12. 2017 do 25. 2. 2018. (dále jen
„Doba soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání soutěže.
3. Soutěžící. Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu
svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky a který
se v Době soutěže přihlásí na webových stránkách www.zima2018.cz
prostřednictvím emailového kontaktního formuláře (dále jen „Soutěžící“).
Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého
zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže
jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Princip Soutěže. Úkolem soutěžícího je správně zodpovědět otázku, kterou
Pořadatel zveřejní na webových stránkách www.zima2018.cz. Zodpovězením
otázky se rozumí vybrání správné odpovědi a odeslání soutěžního formuláře
(vyplnění emailové adresy). Každý soutěžící může odeslat soutěžní formulář
za Dobu soutěže jen jednou. Pokud bude soutěžní formulář odeslán pod
stejným jménem a shodnými údaji vícekrát, bude účastník soutěže ze soutěže
vyřazen. Ze správných odpovědí bude vybrán výherce (dále jen „Výherce“).
Výběr je založen na náhodném výběru ze všech Soutěžících.
5. Výhra. Předmětem výhry jsou věcné ceny od značky DYNASTAR. Do soutěže
je zařazeno celkem 21 produktů viz. seznam.:
1x LYŽE DYNASTAR SPEED ZONE 12
1x LYŽE DYNASTAR SPEED ZONE 10
1x LYŽE DYNASTAR SPEED ZONE 6
3x TAŠKA DYNASTAR SPEED DUFEL 50 L
3x Batoh DYNASTAR BATOH LEGEND 18
3x Vak na lyže DYNASTAR SPEED 2 PAIRS 195cm
3x Vak na lyže DYNASTAR 1P 195cm
3x Vak na lyže DYNASTAR BASIC SKI BAG 185cm
3x Vak na lyže DYNASTAR BASIC ORANGE SKI BAG 185cm
Výhrou se rozumí 1x produkt na soutěžícího z výše uvedeného seznamu.

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce
informovat o výhře emailem, který Soutěžící uvede v soutěžním formuláři,
nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže. S Pořadatelem se následně
dohodne na způsobu předání Výhry. Nebude-li ze strany Výherce poskytnuta
součinnost pro předání Výhry do 30 dnů ode dne, kdy byl o ni Pořadatelem
požádán, nárok Výherce na Výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli
kompenzaci. O míře součinnosti u jednotlivých Výher rozhoduje Pořadatel v
závislosti na typu výhry.
7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra
není soudně vymahatelná. Pro uplatnění a předání výhry, Výherce sdělí
pořadateli jméno a příjmení, telefonní číslo, email adresu a adresu bydliště.
Výherce dále bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové
dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle
platných právních předpisů.
8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze
strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k
získání Výhry.
9. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 10 dní od data prvního kontaktu,
propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
10. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do soutěže viz. výše vyjadřuje Soutěžící
souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a
pro marketingové účely bude Pořadatel zpracovávat jeho email, případně další
údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se
Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou
soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele
o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu,
doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Soutěžící souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Pořadatelem
zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
(č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění podmínek soutěže. Soutěžící má právo být
informován, jaké údaje o něm Pořadatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit,
případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad
ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Soutěžící může Pořadateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a
to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním podmínek soutěže.
11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky
stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci
Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové zprávy dle čl. 7
těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného
rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry
v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit,
zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry.

Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani
v případě změny těchto Pravidel.
13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve
změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny
na www.zima2018.cz.
14. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná
na www.zima2018.cz.
15. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 26. 2. 2018 a nahrazují předchozí
pravidla z 15.12.2017.

