I. Název soutěže
Soutěž „KDYŽ SE LESKNOU KRYSTALY“ o lyže značky Elan.

II. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je Thomas Cook s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130
00.

III. Termín soutěže a rozsah
1. Soutěž se bude konat v termínu od 6. 11. 2017 od 10:00 hodin do 27. 11. 2017 do 24:00
hodin. Soutěž bude probíhat na stránkách blog.ckneckermann.cz a na facebookových
stránkách https://www.facebook.com/neckermannck/.
2. Soutěž bude probíhat na území České republiky.

IV. Podmínky účasti v soutěži
Do soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří
1. Dají „To se mi líbí“ naší stránce na Facebooku
2. Napíšou nám do komentáře pod příspěvek, s kým letos pojedou na zimní dovolenou,
do jaké destinace a čím je pro něj/ní zajímavá.
3. Odpoví na otázku „Jak se jmenuje koncept lyží Delight Black Edition od Elanu, který
klade důraz nejen na nízkou hmotnost, ale i na špičkový výkon lyží?“ pod článek na
našem blogu.
2. Vítěz soutěže bude vybrán odbornou porotou do 8. 12. 2017. Výhercem se stane
soutěžící, který správně odpověděl na soutěžní otázku „Jak se jmenuje koncept lyží Delight
Black Edition od Elanu, který klade důraz nejen na nízkou hmotnost, ale i na špičkový výkon
lyží“, a zároveň byla jeho odpověď u příspěvku vybrána odbornou porotou jako
nejzajímavější. Výherce bude oznámen na našem facebookovém profilu a v komentáři u
tohoto článku na našem blogu.
3. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, kteří zároveň akceptují a splní pravidla
této soutěže.
4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní
příslušníci.
5. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.

V. Výhry
Pokud bude výhercem soutěže žena, získá lyže Elan, dámský model Delight Black Edition.
Pokud bude výhercem soutěže muž, získá lyže Elan Amphibio 16.

VI. Postup soutěže
1. Podmínkou účasti je odpověď na soutěžní otázku „Jak se jmenuje koncept lyží Delight
Black Edition od Elanu, který klade důraz nejen na nízkou hmotnost, ale i na špičkový výkon

lyží?“ + uvedou do komentáře pod příspěvek na Facebooku, s kým letos pojedou na zimní
dovolenou, do jaké destinace a čím je pro něj/ní zajímavá do 8. 12. 2017, do 24:00.
2. Výherce soutěže vybere odborná porota do 8. 12. 2017, která také výherce neprodleně
uveřejní na facebookové stránce, v komentáři pod příslušným článkem na blogu a kontaktuje
ho na email uvedený u komentáře.
3. Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry
výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty. Pořadatel má právo po předchozím
upozornění měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
4. Výherce je povinen do 14 kalendářních dní ode dne doručení vyrozumění vyzvednout si
výhru na centrále provozovatele, tj. na adrese ATRIUM Flora, Vinohradská 2825/151, Praha
3, 130 00 během provozní doby (po-pá 9:00-17:00). Termín vyzvednutí výhry je třeba
předem nahlásit na email marketing@ckneckermann.cz. Pokud nebude výhra vyzvednuta
během výše uvedeného termínu, nárok na výhru zaniká.
5. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti
Thomas Cook s.r.o., se sídlem ATRIUM Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00
jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení
produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

