PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI (7–13 LET)
„VELIKONOCE 2021“
CENTRUM PRO KULTURU ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O INTERAKTIVNÍ RODINNOU PROHLÍDKU
ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCE V OLOMOUCI
Průběh soutěže
− Soutěž probíhá od neděle 28. 3. do pondělí 5. 4., v těchto dnech bude každý den
na facebooku Arcibiskupského paláce v Olomouci
(https://www.facebook.com/arcibiskupskypalac/) zveřejněn krátký text
a nápověda k tajence.
− Cílem je najít v každém textu písmeno či písmena, z nichž na konci vyjde
tajenka (odpovídejte, prosím, až po vyluštění celé tajenky, ne v průběhu
soutěže).
− Své odpovědi mohou děti zasílat prostřednictvím e-mailové adresy zákonného
zástupce na adresu: prostrednikova.vendula@ado.cz do neděle 11. 4. včetně,
do předmětu, prosím, uveďte heslo „SOUTĚŽ“. Do textu zprávy zadejte
vyluštěnou tajenku, jméno soutěžícího či soutěžících a jméno zákonného
zástupce.
Účast v soutěži
− Soutěž je určena pro děti od 7 do 13 let včetně, účastnit se mohou
prostřednictvím FB profilu svého zákonného zástupce (odpovídejte prosím pouze
prostřednictvím e-mailu, jiné formy odpovědi nebudou akceptovány).
− Mohou se zúčastnit jak jednotlivci, tak sourozenecké týmy.
− Za každou rodinu se smí účastnit pouze jedno dítě, či tým.
− Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly.
Způsob vyhlášení vítěze a výhra
− Všichni soutěžící, kteří pošlou správnou odpověď do neděle 11. 4. na uvedený email, budou zařazeni do slosování o interaktivní rodinnou prohlídku
Arcibiskupského paláce v Olomouci.
− Jméno vítěze či vítězů bude zveřejněno na FB profilu Arcibiskupského paláce
v Olomouci nejpozději do pátku 16. 4., následně se s výherci spojíme
prostřednictvím e-mailu.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou využity
výhradně za účelem organizace facebookové soutěže Arcibiskupského paláce
v Olomouci (kontakt s účastníky, zveřejnění vítěze/ů soutěže na FB stránkách AP)
a nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Zpracování bude
probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze do dne výběru výhry (bude záviset na
domluvě organizátora s výhercem).
Práva a povinnosti
− Organizátor soutěže (Centrum pro kulturu, AO) si vyhrazuje právo soutěž kdykoli
přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání
důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na FB profilu organizátora
https://www.facebook.com/arcibiskupskypalac/.
− Organizátor soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných
informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či
technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady
vzniklé v průběhu soutěže.
− Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail o výhře, ani
za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo organizátora
nekontaktoval prostřednictvím e-mailu. V případě, že se výherce neozve pomocí
e-mailu do 7 dnů od kontaktování, propadá výhra organizátorovi soutěže
a nebude výherci udělena.
− Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:
a) budou odeslány po uvedeném termínu,
b) budou odeslány prostřednictvím jiného informačního kanálu než emailu,
c) neodpovídají zadanému tématu soutěže,
d) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s
dobrými mravy či platnými právními předpisy,
e) by mohly poškodit dobré jména organizátora, jeho ochranné známky,
obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví organizátora
nebo třetí osoby,
f) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
g) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
− O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje
Organizátor soutěže.
− Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Závěrečné prohlášení
Prohlašujeme, že společnost Facebook není pořadatelem soutěže, nijak ji
nesponzoruje, ani s ní nesouvisí.

2

