Podmínky soutěže - Úplné
„Vyhrajte jízdu v Hummer H1“
19.– 22. 3. 2019 od 9:00 do 17:00
Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně
upravuje.
Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od 19. 3. 2019 od 9:00 hodin do 22. 3. 2019
do 17:00 hodin středoevropského času. Soutěž organizuje společnost Hakel spol. s r.o.,
IČ 62028006, se sídlem Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové (dále jen „pořadatel“).
Účastnit se této soutěže může každý návštěvník veletrhu Amper 2019, který splní podmínky uvedené
níže. Z
účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem
podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci.
Účast v soutěži
•

Návštěvníci jsou vyzváni k zodpovězení
soutěžní otázky:
Kolik Hz proběhlo v jednofázové elektrické síti za 25 let?*
a.
37 860 000 000
b.
38 640 000 000
c.
39 420 000 000
* V ideálním prostředí, v ČR, bez přestupných dní.

•

Podmínkou pro účast v soutěži a možnosti vyhrát ceny je správně zodpovězení soutěžní otázky a
vyplnění formuláře, kde účastník pravdivě uvede své jméno, příjmení, firmu a název pracovní
pozice, e-mail, telefonní číslo a podpis.

•

Každý den budou lístky z urny vyjmuty a z
hlasovacích lístků budou vybrány všechny lístky se správnou odpovědí. Z těchto
lístků bude následně losován výherce.

Soutěžící nesmí být mladší 18 let.
Výherci soutěže budou určeni losováním soutěžních karet s iniciály ze soutěžního boxu, a to vždy na
konci každého dne přímo ve stánku spol. Hakel. V případě nepřítomnosti bude výherce informován
telefonicky přičemž výhercovo číslo bude vytáčeno 3x za sebou a to min. s 5x zvukovým signálem během
vytáčení a s časovým rozestupem 30 minut. Neuvede-li uživatel svůj telefonický kontakt, bude
kontaktován elektronickou formou, a to uvedeným e-mailem na soutěžní kartě.
Reakce na oznámení o výhře musí být zaslána zpět, a to nejpozději do 7 dní od doručení e-mail s
oznámením o výhře.
V případě, že výherce nebude k zastižení během výše uvedeného postupu, výhra propadá a bude
nabídnuta náhradníkům v chronologickém pořadí, dle losování.
Celkem bude vylosován 1 výherce a 5 náhradníků.

Jeden účastník soutěže se může soutěže účastnit pouze jednou.
Soutěžící se zavazuje, že bude v případě výhry součinný s organizátorem soutěže spol. Hakel spol. s r.o.
a svolí k pořízení krátkého foto nebo video záznamu z převzetí výhry. Rovněž se zavazuje strpět užití
takových záznamů pro potřeby propagace Hakel spol s r.o. Na médiálních síťích a na marketingových
materiálech.
Pořadatel využívá osobní údaje na právním základě: plnění smlouvy - a to podmínek této soutěže,
přičemž, soutěž realizuje za účelem propagace spol. Hakel spol. s r.o..
Účastníky poskytnuté údaje jsou pouze ty, které jsou nutné pro splnění povinností z těchto podmínek
soutěže a
nebudou použity k žádným jiným účelům než zde uvedenému. Způsoby zpracování a práva vyplývající
pro účastníky z nakládání s osobními údaji jsou upraveny blíže v Upozornění týkající se zpracování
osobních dat a souvisejících práv, které budou na webových stránkách pořadatele a rovněž k nahlédnutí
na místě konané akce.
Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo
daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup k výhře a k soutěži.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s
pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel.
Kontaktní e-mail pořadatele je info@hakel.com . Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry
účastníkem soutěže.
Na výhru nevzniká právní nárok.
Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž
dopadla.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek soutěže. V tomto
případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých stránkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě
pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V
takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
Upozornění týkající se zpracování osobních dat a jejich souvisejících práv je k nalezení na
následujícím odkazu: https://www.hakel.cz/vystavy/
Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.

