Pravidla soutěže
I. Organizátor soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v termínu, který stanoví Organizátor. Organizátorem
je dobrovolný svazek obcí Královská věnná města, se sídlem Československé armády 408, 502
00 Hradec Králové, IČ: 72038691 (dále jen „Pořadatel“). Tyto podmínky doplňují pravidla
stanovená pro konkrétní jednotlivou soutěž na webových stránkách Pořadatele.

II. Účastníci soutěže a podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, starší 18 let s adresou pro doručování na území
České republiky (dále jen „Účastník“).
Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně
uděluje v souladu se zákonem č. Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů,
bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Pořadateli.
Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že může
kdykoliv písemně, na adrese Pořadatele, požádat o ukončení zpracování svých osobních údajů či
jejich likvidaci.

III.

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá na webových stránkách pořadatele www.vennamesta.cz od 1. 6. do 30. 9. 2021.
Soutěžící zodpoví otázky, které jsou umístěny na webových stránkách Pořadatele. Každá otázka
má pouze jednu správnou odpověď. Po vyplnění kvízu Účastník soutěže zadá do systému své
jméno, obec, e-mail a věkovou kategorii. Na uvedený e-mail přijde potvrzující zpráva, kterou
soutěžící znovu potvrdí.
Účastníci soutěže, kteří zodpověděli správně všech devět otázek v soutěžním kole, budou
zařazeni do slosování, v němž budou moci vyhrát některou z cen. Slosování proběhne celkem 4x,
vždy po ukončení kalendářního měsíce. Výherci budou zveřejněni vždy do 14 dnů od ukončení
kalendářního měsíce na webu www.vennamesta.cz. Jeden soutěžící může soutěžit jen jednou v
průběhu celé doby konání soutěže.
Cenami mohou být např.:








balíček z Mělníka: hrníček, nákrčník a kniha
multifunkční šátek a cyklopřívěšek na klíče z Chrudimi
čokoláda z Poličky
vstupenky na Bílou věž v Hradci Králové
balíček z Hradce Králové: deka, taška a čistítko na brýle
balíček z Jaroměře: čokoláda, set na víno, sešit a psací potřeby
balíček z Trutnova: plecháček, ručník, lékárnička, karty na mariáš







vstupenka do pevnosti Stachelberg u Trutnova
balíček hrnečků na kávu z Nového Bydžova
kniha Dvůr Králové nad Labem ve fotografii
balíček ze Dvora Králové nad Labem: čokoláda, trubičky a ručník
rodinná vstupenka do expozic Regionálního muzea Vysoké Mýto (Regionální muzeum,
Barokní areál Vraclav, Muzeum českého karosářství)
 hrneček, outdoorová lampička z Vysokého Mýta

Vítězové soutěže budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím e-mailu.
Vymáhání účasti v soutěži či cen a výher soudní cestou není možné. Ceny a výhry nelze
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
V případě, že Výherci, kteří se soutěže zúčastnili, nebudou opakovaně zastiženi a nezareagují na
oznámení o výhře, ztrácí na tuto výhru nárok. Pokud se Výherci nepodaří doručit výhru na jím
uvedenou adresu, zaniká jeho nárok na získání této výhry bez náhrady.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody vzniklé Výhercům v
souvislosti s užíváním cen či výher. Dále není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu,
poškození či zničení výher způsobené poštovní přepravou.

IV.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěží. Pořadatel je
zároveň oprávněn pravidla kdykoli změnit či upravit.
Z důvodu rovné šance pro všechny Účastníky soutěží budou vyloučeni všichni, kteří jakkoliv
nesplní podmínky soutěží či spáchají podvodný čin. Ze soutěží jsou vyloučeny osoby, které jsou
v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli.

