Odpověz na otázku a vyhraj Samsung Galaxy S4!

!
!Tato soutěž je pořádána v rámci projektu “Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v
oblasti odborných studentských praxí”, reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0108.
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Mediální partner:

Pravidla soutěže:

!1. Organizátor soutěže
!1.1 Organizátorem soutěže pořádané pod názvem „ Odpověz na otázku a vyhraj Samsung Galaxy S4!“ (dále

jen soutěž) je společnost Institut Svazu průmyslu ČR se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město Praha, IČ:
48547395, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze L 27918 (dále jako
„organizátor“ nebo „iPraxeTV“).

!1.2. Společnost easyresearch.biz s.r.o. ani Facebook se nepodílí na pořádání soutěže.
!2. Doba platnosti soutěže
!2.1 Soutěž je odstartována dne 14. 4. 2014 zveřejněním soutěže na stránkách www.studentske-praxe.cz s
odkazem na tato kompletní pravidla. Soutěž končí 28.4. 2014 ve 12:00 hodin.
!3. Účastníci soutěže
!3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území
České republiky (dále jako „Účastník“). Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.
!3.2 Účastníkem může být pouze student vysoké školy, jehož fakulta sídlí na území České republiky a mimo
území Prahy.
!3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní
kritéria pro výherce.
!4. Pravidla soutěže
!4.1 Soutěžní otázka zní: Zviditelňuje uživatel údaje o své osobě v Registru praxí v profilu uživatele?
!4.2 Správná odpověď bude zveřejněna na stránkách organizátora po skončení soutěže. Správná odpověď
vyplývá z tohoto videa umístěného na You Tube (http://www.youtube.com/watch?v=ngGw2CTrXww).
!4.3 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s
dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré
jméno nebo zájmy pořadatelů. Pokud se organizátor důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je
oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

!5. Výhry, podmínky získání výher
!5.1 Do soutěže byla vložena výhra: 1x Samsung Galaxy S4.
!5.2 Výhercem se stane ten, jehož jméno bude náhodně vytaženo při losování správných odpovědí, které byly

doručeny prostřednictvím elektronického dotazníku easyresearch.biz (http://survey.easyresearch.cz/
9YfWR42DjhgCVcloBKtInCaC7.aspx) do konce soutěže. Účastník soutěže vyplní dotazované údaje a
odpověd na soutěžní otázku. V případě, že bude vytažen neplatný účastník soutěže, losování se opakuje.

!5.3. Losování výherců proběhne 29.4.2013 na Konferenci na půdě ŠKODA AUTO a.s.
!5.4 Výherce bude vyzván organizátorem prostřednictvím emailu k doručení svých kontaktních údajů.
!5.5 Aby mohl výherce získat cenu, musí organizátorovi doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení,
poštovní adresa) emailem, na kterém bude také následně dostupný.
!5.6 Pokud organizátorovi výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří
výhru doručit, výhra propadá ve prospěch organizátora.
!5.7 Organizátor je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště výherce na svých profilech na
sociálních sítích a webových stránkách.

!5.8. Výherce již nemůže vyhrát v soutěžích "Odpověz na otázku a vyhraj iPad mini!" a "Odpověz na otázku a
vyhraj iPhone 5S!", které pořádá stejný organizátor.
!6. Závěrečná ustanovení
!6.1 Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo

konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či
námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž
zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na
webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

!6.2 Vložením odpovědí do dotazníku dle čl. 5.2 těchto pravidel vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly

a poskytuje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů a pro případ, že se stane výhercem i
jména a příjmení a poštovní adresy.

!Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a

po dobu 3 měsíců po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla
organizátora; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má
právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění
vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva
uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

!6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na
vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
!6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 14.4.2014.

