I.

OBECNÁ USTANOVENÍ A PRAVIDLA

1. Soutěž s filmem Proč jsem nesnědl svého taťku dále jen „soutěž“, probíhá v období od 12.
11. 2015 do 19. 1. 2016 prostřednictvím mailu opice@intersonic.cz a
opice@intersonic.sk . Soutěží se s fotografiemi vstupenek k filmu Proč jsem nesnědl svého
taťku v souladu s pravidly soutěže.

2. Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost INTERSONIC ENTERTAINMENT,
s.r.o., se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/13, PSČ: 690 02, IČ: 25 56 44 98 (dále jen
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„Provozovatel“).
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii
vstupenky k filmu Proč jsem nesnědl svého taťku s viditelným a čitelným názvem filmu a
čárovým kódem vstupenky a odpoví správně na soutěžní otázku. Soutěže se mohou zúčastnit
občané České a Slovenské republiky nebo cizí státní příslušníci trvale či dlouhodobě žijící na
území České a Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a
jejich rodinní příslušníci.
Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že
a) je autorem přihlášené fotografie, a že tato fotografie je původní
b) disponuje veškerými právy k této fotografii
c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou případně na fotografii zobrazeny,
včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel
d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena
práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob
vznesených proti Provozovateli
Účastník může poslat více soutěžních fotografií, pokaždé však s jinou vstupenkou. Fotografie
musí být ve formátu jpeg / gif / bmp zaslaná na email opice@intersonic.cz a
opice@intersonic.sk . Velikost přiloženého souboru nesmí přesáhnout 5 Mb.
Zasláním fotografie na email opice@intersonic.cz a opice@intersonic.sk souhlasí účastník
soutěže s pravidly soutěže. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje
jsou pravdivé.
Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let,
dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) souhlas se zpracováním a uchováním svých
osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým
aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště, případně fotografií
účastníků soutěže na internetových stránkách Provozovatele a pro zajištění účasti v soutěži.
Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas
kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům.
Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.
Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní
zástupci soutěžícího) přihlášením fotografie do soutěže Provozovateli časově neomezenou
bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslané fotografie bez územního omezení, a to
zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v internetových a mobilních mediích
Provozovatele, otištěním na tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, eventuálně
také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací.
Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit špatné odpovědi na soutěžní otázku a
fotografie, které:
a) neodpovídají zadání soutěže (např. na fotografii není zachycen název filmu a čárový kód)
b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy
c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových
médií vydávaných Provozovatelem
d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.
O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

II.

HARMONOGRAM, SYSTÉM SOUTĚŽE A VÝBĚR VÝHERCŮ

1. Přihlašování: od 12.11. 2015 od 20:00 hod. do 19.1.2016 23:59 hod.
2. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.intersonic.cz a www.intersonic.sk, a to
nejpozději do 15. 2. 2016
3. Soutěžící se stává účastníkem soutěže zodpovězením na soutěžní otázku a zasláním
soutěžní fotografie na opice@intersonic.cz nebo na opice@intersonic.sk a to v termínu
uvedeném v harmonogramu soutěže.
4. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně
fotografie nebo fotografií), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže a obsahovaly správnou
odpověď na otázku jak se jmenuje kamarádka hlavního hrdiny Eduarda.
5. Ceny budou rozděleny losováním, které proběhne nejpozději 1.2.2016, celkem mezi 103
výherce, a to na základě kritérií specifikovaných výše. Ceny vylosuje INTERSONIC nebo
některý z partnerů. K losování bude použit generátor náhodných čísel.
6. V případě, že by účastník soutěže obsadil vícero výherních pozic, připadne mu pouze nejvýše
dosažená výhra a ostatní jím dosažené výherní pozice budou obsazeny soutěžícími, kteří
v hlasování dosáhli následující nejvyšší výherní pozice.
III.

CENY:
Ceny jsou popsané v příloze č. 1, která je nedílnou součástí obecných ustanovení a pravidel
soutěže.

IV.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení
1. Výherci budou zveřejnění po ukončení soutěže a to nejpozději do 15. 2.
2016 na stránkách www.intersonic.cz a www.intersonic.sk .
2. Výherci obdrží výzvu k vyzvednutí výhry, případně k zaslání instrukcí
ohledně převzetí výhry. Výzva bude odeslána na kontaktní email uvedený
při registraci do soutěže. Pokud výherce neodpoví na výzvu do 14-ti dnů od
zaslání oznámení, jeho právo na výhru uplynutím této lhůty zaniká.
3. Výherci si budou moci své ceny vyzvednout po uveřejnění výsledků soutěže
a to na adrese provozovatele v Ústí nad Labem.
V případě, že si výherce nemůže vyzvednout cenu na uvedené adrese,
může požádat provozovatele, aby výhru zaslal poštou nebo kurýrem a to na
náklady výherce.
4. V případě osobního předání bude výherci mladšímu 18 let výhra předána
pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
5. Výhry nemohou být propláceny v penězích.
6. INTERSONIC si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva
soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící jsou si vědomi a
souhlasí s tím, že veškeré vztahy či případné spory související s účastí
v soutěži se řídí českým právem a budou rozhodovány u obecných soudů
České republiky.
8. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší
tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu
soutěže. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že došlo k porušení pravidel
soutěže a soutěžící či nominovaný převzal výhru neoprávněně, je takový
soutěžící či nominovaný, povinen tuto výhru vrátit.
9. Ve sporných případech si INTERSONIC vyhrazuje právo rozhodnout
s konečnou platností.
Tato obecná ustanovení a pravidla nabývají platnosti 12.11.2015
INTERSONIC Entertainment

