Statut promo soutěže "Titul za 60minut"
Smyslem tohoto statutu je úprava úplných pravidel soutěže nazvané "Titul za 60 minut" (dále jen "soutěž"). Tento statut
je jediným dokumentem, který závazně upravuje úplná pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pozměněn
formou písemných dodatků k tomuto statutu.
Organizátorem soutěže je
Nashledanou, s.r.o., Štiková 14, 323 21 Plzeň, IČO: 26 36 92 90 (dále jen organizátor)
Soutěž probíhá 25/09, 29/09, 30/09, 01/10, 07/10, 08/10, 09/10, 14/10, 16/10 2008 na území České republiky v rámci
koncertů festivalu Gaudeamus igitur Made in Gambrinus 2008.
Soutěžící se účastní soutěže následujícím způsobem:
Návštevníci koncertu, kteří mají zájem zúčastnit se soutěže a kterým je více než 18 let, dostanou připravený formulář
“Index”( dále jen index) a budou v místě festivalu navštěvovat jednotlivé stánky/atrakce zapojené do soutěže. Zapojení
do soutěže bude zřetelně označeno. V těchto stáncích získá soutěžící za splněný úkol určitý počet kreditů, a to od 2 do
6. Jako potvrzení o splněné zkoušce dostane soutěžící do indexu razítko. Soutěžící, který nasbírá 38 kreditů a u
hlavního informačního stánku akce odevzdá index do 20.00 toho kterého dne, obdrží při odevzdání indexu garantovanou
cenu – Diplom a potažmo titul “Absolovent”, a 1 ks kondomu G2. Všechny indexy jsou pak zařazeny do losování o ceny.
Po skončení soutěže vylosuje moderátor, pověřený organizátorem soutěže, 3 výherce hlavních cen a 7 vítězů
doplňkových cen, a to nejpozději do 21.30 toho kterého dne.
Výherci mohou vyhrát následující ceny: oblečení Gambrinus, pivo Gambrinus, mobilní telefony, PC hry, zpáteční
jízdenku po Evropě, předplatné MF DNES, předplatné časopisu Report, CD účinkujících, pouzdra na CD, lístky do kina
atd.
V této hře vyhrává každý soutěžící.
Všichni účastníci soutěže získávají garantovanou cenu, a to i ti, kteří získali hlavní či vedlejší výhru.
Na oddělitelné části indexu jsou napsaná stručná pravidla soutěže a stručný dotazník obsahující tyto položky:
¾ Jméno a příjmení
¾ Rok narození
¾ E-mail
¾ Student jaké školy a jakého ročníku
¾ Potvrzení o stáří více než 18 let
Nesprávně nebo nedostatečně vyplněné indexy a indexy neplnoletých soutěžících budou ze soutěže vyřazeny.
Podmínkou účasti v soutěži je plnoletost soutěžícího, souhlas s jejími pravidly a s případným uveřejněním
jména a podobizny ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech objednatele soutěže a s tím, že
takové obrazové a zvukové záznamy mohou být pořizovány a zveřejněny bezplatně. Odepřením tohoto souhlasu
zaniká právo na výhru.
Na uvedenou emailovou adresu organizátor soutěže, společnost Nashledanou spol. s r.o. může zasílat informace o
novinkách, výrobcích a dalších akcích. Soutěžící mohou kdykoli vyjádřit nesouhlas se zasíláním takových informací a
tyto jim nebudou nadále doručovány.
Soutěžící se soutěže může zúčastnit opakovaně,
Adresa soutěže, na kterou lze zasílat dotazy:
marketing@nashledanou.cz
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností Nashledanou s.r.o. a všech spolupracujících agentur. Účastí
v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže. Ceny není možné vymáhat právní cestou ani je převádět na
peněžní plnění. O soutěži informují internetové stránky www.gaudeamus-igitur.cz
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.
Účastník souhlasí s tím, aby organizátor, jakožto správce zpracoval údaje uvedené v registraci do informačního systému
za účelem marketingového využití, tj. zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích.
Tento souhlas zahrnuje v uvedeném rozsahu i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10-ti let od udělení souhlasu. Poskytnuté
údaje budou zpracovány správcem nebo jím pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Člen klubu má právo přístupu k údajům, které poskytl a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb..
Udělení souhlasu je dobrovolné a člen klubu může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.
Organizator soutěže je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00024517.
Přílohou tohoto statutu je vizuál indexu.
V Plzni dne 20.září 2008

