VYHRAJ S LIMUZÍNOU DOVOLENOU V EGYPTĚ - PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Organizátor soutěže:
Organizátorem soutěže je TV pořad Limuzína s Mírou Hejdou, Míra Hejda s.r.o., se sídlem Letkov 300, 326 00.
2. Termín a popis soutěže:
Soutěž probíhá ve vysílání stanice Óčko GOLD a na Instagramu @mirahejda a je rozdělena do čtyř soutěžních kol:
5.10.2018 – 11.10.2018 (1. kolo), 12.10.2018 – 18.10.2018 (2. kolo), 19.10.2018 – 25.10.2018 (3. kolo)
a 26.10.2018 – 1.11.2018 (4. kolo). Do každého kola soutěže je jako výhra vložen zájezd.
3. Soutěžní postup
V uvedených termínech odstartujeme ve vysílání pořadu Limuzína s Mírou Hejdou jednotlivá soutěžní kola. Poté
stačí sledovat Instagram @mirahejda a čekat na signál, který spustí příjem přihlášek do soutěže pomocí e-mailu.
Pokud váš e-mail dorazí jako 100. v pořadí, vyhráváte ZÁJEZD DO EGYPTA !!!
4. Popis výhry
1. kolo: 1 x Labranda Royal Makadi 5* na 7 nocí; 24 hodin Ultra All Inclusive, zájezd pro 2 osoby
2. kolo: 1 x Malikia Beach Resort 5* na 7 nocí; stravování All Inclusive, zájezd pro 2 osoby
3. kolo: 1 x Aurora Bay 4* na 7 nocí; stravování All Inclusive, zájezd pro 2 osoby
4. kolo: 1 x Meraki Beach 4* na 7 nocí; stravování All Inclusive, 16+ (hotel akceptuje klienty starší 16
let), zájezd pro 2 osoby
5. Předání výhry:
Výherce bude kontaktován na mail, z kterého se do soutěže přihlásil a bude také zveřejněn na Instagramu
@mirahejda. Výhra bude výherci předána osobně v sídle společnosti, nebo na místě a v termínu předem
určeném. Pokud si však výherce nevyzvedne výhru ve lhůtě do jednoho měsíce od získání výhry, nárok na výhru
propadá.
6. Podmínky účasti v soutěži:
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže,
nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona c. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)
či osoby přímo či nepřímo spolupracující na této soutěži. Pokud by přesto došlo k tomu, že vítězem některé z cen
se stane osoba uvedená v tomto odst. tohoto herního řádu, jsou provozovatelé oprávněni odebrat takovému
výherci výhru.
Účast v této soutěži není omezena věkem. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let,
bude organizátor soutěže požadovat na jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen
při předávání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry. Účastí v této soutěži účastníci
souhlasí (za osoby mladší 18-ti let tak činí jejich zákonní zástupci), že v případě výhry organizátor soutěže má
právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamu týkajících se účastníků nebo jejich projevu
osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely. Jména výherců mohou být
uveřejněna v mediích a na internetu. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání
výhry soudní cestou je vyloučeno. Účastníci soutěže jsou vázáni těmito pravidly a Výherním řádem soutěže.
7. Uveřejnění pravidel soutěže:
Tato oficiální pravidla soutěže budou uveřejněna na oficiálních internetových stránkách TV ÓČKO na internetovém
serveru www.ocko.tv. Soutěžící jsou pravidly vázáni.
8. Oprávnění organizátora soutěže:
Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho
rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit
nebo zrušit soutěž. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platným právem České
republiky.

Výherní řád
1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její Pravidla a Výherní řád
2. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
3. Výhry v soutěži nelze soudně vymáhat.
4. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
5. Nebude-li výhra soutěžícím výhercem vyzvednuta do 30ti dnů ode dne výhry, propadá bez náhrady.
6. Účastí v soutěži výherci souhlasí, že vyhlašovatel soutěže má právo použít jejich osobních údajů (jméno,
příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresu), zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů
osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v soutěži výherce rovněž
souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v médiích a na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže.
8. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry nejsou vyměnitelné.
9. V soutěžích organizovaných pořadem Limuzína s Mírou Hejdou může soutěžící vyhrát pouze 1x za konání dané
soutěže. Omezení se vztahuje i na nejbližší rodinné příslušníky výherce. V případě opětovné výhry výhrává
následující soutěžící.
10. Pokud je výhrou poukaz, je potřeba si výhru vyzvednout co nejdříve. Platnost poukazu je časově omezena.
13. Prosíme výherce, aby si připravili průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, kartičku pojištěnce).
Pokud si nemůže výherce cenu vyzvednout osobně, může tímto pověřit jinou osobu, která při výdeji předloží
plnou moc.
14. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadu Limuzína s Mírou Hejdou a jejich rodinní
příslušníci.
15. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a s GDPR, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
16. Výhry si můžete vyzvednout po domluvě v sídle společnosti, nebo na místě a v termínu předem určeném.

