Soutěž o fitness náramky Xiaomi
Pravidla soutěže

1 Pořadatel
Spotřebitelskou soutěž pořádá Martin Winkler se sídlem Bayerova 32, 602 00 Brno,
IČ 885 59 386

2 Termín a místo trvání soutěžě
Soutěž probíhá v období od 3. 11. 2019 do 1. 12. 2019 včetně, na území České republiky.

3 Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území
České republiky (dále také „účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný
písemný souhlas zákonného zástupce.

4 Podmínky účasti v soutěži
Podmínkou účasti v soutěži je být či se stát fanouškem stránky Techmaster a v soutěžním
příspěvku na facebooku označit dva přátele, kteří by si přáli vyhrát z celkového počtu tří cen
zbývající dvě ceny v soutěži.

5 Výhra
Výherci se stanou 3 vylosovaní účastníci, kteří splnili podmínky účasti v soutěži. Losování
proběhne následující den po skončení soutěže. Výhrou je fitness náramek Xiaomi Mi Band 4
Global – celkem se losuje tedy o 3 fitness náramky. Předání výhry se bude s výherci
domlouvat nejpozději do 1 týdne od vyhlášení výsledků. Maximální množství výhry na
jednoho účastníka soutěže je 1. Termín a místo pro předání výhry stanovené výhercem a
potvrzený pořadatelem je pevný a nelze jej již více měnit. V případě, že výherce nezareaguje
do 1 týdne od jeho kontaktování, proběhne o výhru nové slosování.

6 Další podmínky soutěže
6.1

Výhry budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho
kompletních kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru
výherci. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických
komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

6.2

Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení
výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo
bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k
získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na
dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců
pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby
jim blízké.

6.5

Reklamovat výhru není možné.

6.6

Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a
podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7

Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím
uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb.
Kontaktní údaje nebudou nikde ukládány ani dále předávány, v žádném případě
nebudou žádným způsobem používány pro zasílání obchodních sdělení.

6.8

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení,
město (např. Jan Novák, Praha 2) na internetových stránkách www.techmaster.cz
a facebookovém profilu pořadatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

6.9

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky
po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové
rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách
https://www.techmaster.cz a facebookovém profilu pořadatele.

