Úplné znění pravidel spotřebitelské akce
„Vyhraj vstupenky do kina.“
pravidla pro ČR
ze dne 27. září 2018

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce „Vyhraj vstupenky do kina.“ (dále
také jako „akce“ a/nebo „soutěž“) pro Českou republiku.
1.

POŘADATEL AKCE

Pořadatelem akce je společnost Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, se sídlem Praha 9 – Kyje,
Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 50506
(dále jen „pořadatel“).
2.

ORGANIZÁTOR AKCE

Organizátorem akce je společnost up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, se sídlem Porážka 206/4, 602 00
Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním registru Krajským soudem v Brně, spisová značka C 35431 (dále jako
„organizátor“).
3.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

1)

Akce se koná v době od 1. 10. 2018 00:00:01 hod. do 31. 10. 2018 23:59:59 hod., včetně na území České
republiky a na území Slovenské republiky v rámci sociální sítě Instagram.

2)

Akce potrvá 31 soutěžních dní, které odpovídají 31 kalendářním dnům, kdy každý soutěžní den budou
vybráni až 3 výherci.

3)

Výhrou v soutěži je celkem 300 vstupenek do kina rozdělených do 75 jednotlivých výher po 4 vstupenkách
(dále také „výhry“).

4.

ÚČASTNÍCI AKCE

1)

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13 let s adresou pro doručování na území České
republiky, která disponuje vlastním aktivním veřejným účtem v rámci sociální sítě Instagram
(dále jen „účastník“).

2)

V případě výhry osoby ve věku 13–15 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce se zpracováním
osobních údajů výherce, s pravidly této akce a souhlas s fyzickým převzetím výhry nezletilým výhercem,
resp. s jejím čerpáním, udělený zákonným zástupcem. Výherce mladší 16 let nebude moci bez přítomnosti
zákonného zástupce výhru aktivně čerpat.

3)

Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli,
organizátorovi a/nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci této akce.

5.

JAK ZÍSKAT CENU

1)

Základní podmínkou účasti na akci a získání ceny je nahrání alespoň jednoho soutěžního příspěvku dle
odst. 2 tohoto bodu pravidel v době konání soutěže v rámci sociální sítě Instagram (dále jen „soutěžní
příspěvek“).

2)

Soutěžními příspěvky jsou:
a. příspěvek ve formě denního Instagram story nebo
b. příspěvek permanentního charakteru.
Ve výše uvedených příspěvcích musí účastník ukázat, jaký je Fantasmagor. Příspěvek musí být označen
hashtagem #Fantasmagori a musí v něm být označen profil @fantaczsk

3)

Soutěžní příspěvek nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí být urážlivý, hanlivý, lživý, nesmí
zobrazovat násilí atd. Soutěžní příspěvek musí být v souladu se všeobecnými pravidly pro uživatele sociální
sítě Instagram. Soutěžní příspěvek může, ale nemusí obsahovat produkty Fanta. Vzor příspěvku je uveden
v Příloze č.1 těchto Pravidel.

4)

Nahráním soutěžního příspěvku v souladu s pokyny výše se fyzická osoba stává účastníkem akce
s povinností dodržovat tato pravidla.

5)

Opakovaná účast v akci je možná, vždy je však nezbytné nahrát nový soutěžní příspěvek. V jednom
soutěžním kole může jeden účastník nahrát a označit i více unikátních soutěžních příspěvků.

6.

VÝHRY A ZPŮSOB JEJICH URČENÍ

VÝHRY
1) Pořadatel věnoval do soutěže výhry v podobě vstupenek do kina – pro 4 osoby. Jedná se o vstupenky
do sítě multikin CineStar.
2)

Do soutěže je vloženo 300 vstupenek do kina, které představují 75 jednotlivých výher obsahujících 4
vstupenky do kina. Výhry jsou společné pro účastníky z České i Slovenské republiky.

3)

Účastníci berou na vědomí, že součástí výhry nejsou náklady vynaložené na to, aby účastník mohl svou
výhru čerpat (tj. zejména případné cestovní náklady vynaložené do místa čerpání výhry).

ZPŮSOB URČENÍ VÝHRY
1)

Výherce bude určen odbornou porotou z řad pořadatele akce, která bude posuzovat kreativitu, originalitu
a obsah soutěžních příspěvků spočívající ve vyjádření toho, jaký je účastník Fantasmagor. Výherní soutěžní
příspěvky budou dle odborné poroty nejoriginálnější a nejkreativnější.

2)

Jako výherní bude porotou vyhodnoceny až 3 soutěžní příspěvky za každý soutěžní den, které budou
splňovat všechny podmínky pro zařazení do soutěže.

3)

Výherce bude zveřejněn v rámci denních Instagram stories profilu @fantaczsk, a to vždy nejpozději do 1
pracovního týdne od ukončení příslušného soutěžního kola. Výherci bude současně odeslána soukromá
zpráva z Instagram s pokyny pro čerpání výhry z profilu @fantaczsk.

4)

Jednotlivý účastník může vyhrát v rámci celé akce opakovaně. Jednoznačným identifikátorem účastníka je
označení jeho profilu v rámci sociální sítě Instagram, který bude použit pro komunikaci s výherci.

5)

Výherce musí postupovat přesně dle pokynů uvedených ve výherní zprávě pro možnost získání výhry
včetně dodržení stanovených termínů pro převzetí a čerpání výhry. V případě, že výherce nebude na
zprávu do 48 hodin od jejího odeslání pořadatelem reagovat či nedodrží stanovené termíny, bude
kontaktován náhradník zvolený odbornou porotou.

6)

V případě výherce ve věku 13-15 let musí výhru převzít jeho zákonný zástupce.

7)

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v akci ani požadovat jakákoli jiná
plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní
cestou.

8)

Pokud si výherci ve stanovené lhůtě a na určeném místě své ceny nepřevezmou, jejich nárok na cenu
zaniká a pořadatel je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení.

9)

Výhra je nepřevoditelná na jinou osobu, výjimku představuje převzetí výhry zákonným zástupcem viz výše.

10) Pořadatel akce zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými
právními předpisy.
7.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1)

Po celou dobu konání akce pořadatel nezpracovává žádné osobní údaje účastníků. Veškeré osobní údaje,
které účastníci používají v akci jsou osobní údaje zveřejněné v rámci účtů na Instargramu.
Teprve v okamžiku, kdy se účastník stane výhercem, poskytuje pořadateli datum narození, e-mailová
adresa, jméno a příjmení, doručovací adresu. Spolu s těmito osobními údaji poskytne výherce pořadateli
soutěže souhlas s jejich zpracováním, a to za účelem komunikace ohledně výhry. Doba zpracování je po
dobu soutěže a jejího vyhodnocení.
V případě výherců ve věku 13-15 let souhlasy dle odst. 2 poskytuje zákonný zástupce výherce.
Účastník soutěže má právo souhlas kdykoliv odvolat na mail soutez@upagency.cz a právo požadovat
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo na
námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a
informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

2)

3)
4)

5)
8.

DALŠÍ USTANOVENÍ

1)

Do akce nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nahrají a označí soutěžní příspěvek v rozporu s pravidly dle
bodu 5 těchto Pravidel.

2)

Účastník akce bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí, případně bude mít oprávněné
podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby,

která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, eventuálně k jednání, které neodpovídá pravidlům
fair play nebo pravidlům této akce.
9.

INFOLINKA

Dotazy k soutěži je možné zasílat v rámci soukromé zprávy na profil @fantaczsk.

10. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
1)

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce.

2)

Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv náhrady
z důvodů hodných zvláštního zřetele po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových
stránkách www.coca-cola.cz/fanta/cs/home .

3)

Pořadatel nenese odpovědnost za případné vady výher ani za případnou újmu, kterou by účastníci event.
utrpěli v průběhu čerpání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito
nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

4)

Organizátor a pořadatel akce neodpovídají za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji
poskytnutými účastníkem akce anebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím
se, respektive nevyužitím výhry.

5)

Výňatky z těchto úplných pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních
materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce. Jediným právně
závazným dokumentem k akci jsou tato úplná pravidla.

6)

Zobrazení výher či voucherů k jejich čerpání na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové
stránky apod.) nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.

10. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI
1)

Úplná pravidla této akce jsou k dispozici na www.coca-cola.cz/fanta/cs/home. Všichni účastníci akce jsou
těmito pravidly vázáni.

2)

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.

V Praze dne 27. září 2018

Příloha č.1 Vzor soutěžního příspěvku:

Pořadatel:

Coca-Cola Česká republika, s.r.o.

