PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE „TVŮRČÍ ŠKOLKA - ŠKOLA“
POŘADATEL SOUTĚŽE:
STAVEBNICE PONY s.r.o., se sídlem Vidče 377, 756 53 VIDČE.
IČO: 04564537
NÁZEV SOUTĚŽE: „TVŮRČÍ (ŠKOLKA - ŠKOLA)“
TERMÍN SOUTĚŽE: 8. 10. 2019 – 31. 10. 2019 (vyplněný formulář, nákresy a fotografie hotového výrobku zasílejte
nejpozději do 31. 10. 2019)
VYHLÁŠENÍ VÝHERCE: 22. 11. 2019
ZADÁNÍ SOUTĚŽE: postav originální a plně funkční hračku, na které se dá jezdit (tříkolka, kára, koloběžka, auto, kolo aj.)
z dílů stavebnice PONY.
VÝHERNÍ CENA: Libovolný výběr produktů stavebnice PONY v hodnotě 10 000 Kč s DPH.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
-

Vyplnění formuláře a splnění veškerých náležitostí spojených se soutěží.
Řádně vyplněná přihláška podepsaná osobou oprávněnou jednat za mateřskou či základní školu, včetně souhlasu
s užitím kolektivního díla vytvořeného za účelem účasti mateřské školy nebo základní školy.
Na tvorbě díla se musí podílet minimálně 2 děti navštěvující účastnickou školku (školu) (doporučení: zapojit do
projektu více dětí) pod vedením vedoucího projektu.
Kontaktní osoby uvedené v přihlášce, přičemž tato kontaktní osoba musí ke dni podání přihlášky dosáhnout věku
18 let a být zároveň zaměstnancem účastnické školy.
Doručení díla a řádně vyplněné přihlášky na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ve stanoveném
termínu.
Krátký příběh sestavené hračky (charakteristika, popis, funkčnost).
Sestav hračku z PONY stavebnice, která odpovídá zadání.
Zadání pro účast v soutěži je vytvoření plně funkční hračky, na které se dá jezdit (tříkolka, kára, koloběžka, auto,
kolo aj.)
Základ výrobku musí být postavený z PONY stavebnice.
Vyfoťte se s postavenou PONY hračkou.
Pošlete na uvedenou e-mailovou adresu (info@mojepony.cz)
A VYHRÁVEJTE!!!

CENY PRO VÍTĚZE:
Výherní cenou jsou libovolné výrobky dřevěné stavebnice PONY v celkové hodnotě 10 000 Kč s DPH.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů:
Soutěžící odevzdáním svého obrázku nebo výrobku potvrzuje, že pravidla předtím důkladně přečetl, že s nimi
bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v
hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí
souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit,
odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.
Účastí v soutěži uděluje každý soutěžící v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. svůj souhlas s tím, aby osobní
údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zařazeny do databáze společnosti STAVEBNICE
PONY s.r.o. za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. V případě výhry má organizátor právo k
využití soutěžní fotografie a materiálů, týkajících se osoby výherců k reklamním účelům, zejména zveřejnění poskytnutého
jména, adresy, fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách či jinak, a to do odvolání od udělení tohoto
souhlasu.
Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž souhlas s předáním osobních údajů do jiných států. Účastník soutěže, který
poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a účastník soutěže může tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat
na adrese organizátora soutěže.
Organizátor soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit,
a to v průběhu celého soutěžního období. Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě
změny telefonního čísla, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.

