Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky pro soutěžící
SVATEBNÍ EXPO 2022: SVATBA ZDARMA
(dále jen „soutěž“)

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
•

Organizátorem soutěže je společnost WEDNET s.r.o., Kováků 1811/12, 150 00 Praha 5,
IČ: 27206343 (dále jen „organizátor“).
TRVÁNÍ A MÍSTO SOUTĚŽE

•
•

Soutěž probíhá na území České republiky.
Doba trvání soutěže je stanovena na období od 14.10.2022 - 26.11.2022 - od okamžiku
vyhlášení soutěže na webových stránkách SVATEBNÍ EXPO 2022 dostupných na adrese
http://www.svatebniexpo.cz/, (dále jen „web SVATEBNÍ EXPO“), do 26.11.2022 do
16:00 hod.
PODMÍNKY SOUTĚŽE

•
•
•
•
•
•
•
•

Účastníkem soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let.
Soutěžit mohou pouze nákupy lístků do tomboly uskutečněné od 14.10.2022 do
26.11.2022 do 16:00 na portále https://www.smsticket.cz/vstupenky/31225-svatebniexpo#vice-informaci. Následně se registrace pro zařazení do soutěže uzavře.
Cena soutěžního lístku je 100,- Kč.
Soutěžní lístek je platný výhradně společně s platnou vstupenkou na svatební veletrh
Svatební Expo ve dnech 25.-26.11.2022. Samostatně zakoupený soutěžní lístek je
neplatný.
Počet zakoupených lístků na osobu je neomezený.
Výhra není právně vymahatelná.
Výhru nelze převést na jiné osoby.
Výhru nelze proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu.
Nepřevzatá výhra propadá organizátorovi. Na výhru nevzniká soutěžícímu právní
nárok. Výsledek soutěže je konečný, bez možnosti odvolání. Vymáhání výhry či účasti
v této soutěži právní cestou či soudní cestou je vyloučeno.
PODMÍNKY VÝHRY

•
•
•
•

Výhrou soutěže je plánování a samotná realizace eventu Svatba zdarma 2023 v celkové
hodnotě 230 000 Kč (s DPH) zahrnující 23 svatebních služeb.
Organizátor si vyhrazuje právo na výběr subdodavatelů těchto služeb.
Svatba zdarma je kalkulována pro max 23 svatebčanů.
Svatba zdarma je symbolická svatba. Oficiálního právoplatného oddávajícího si
případný výherce zajišťuje sám.

•
•

•
•
•

Svatba zdarma bude realizována v Volcano Spa Hotel, K Sopce 839/30, 158 00 Praha 5
- Jinonice a to ve všední den v květnu 2023.
Místo realizace a počet účastníků svatby je možné změnit pouze po dohodě
s oganizátorem. Výherce tímto rozhodnutím nese vícenáklady s výše uvedenými
změnami. Vícenáklady představují navýšení nákladů všem subdodavatelům, např.
cestovní náklady.
Výherci je dána možnost rozšíření služeb a to na vlastní náklady výherce.
Veškeré změny musí být provedeny písemně a odsouhlaseny oběma stranami.
Podepsání smlouvy o realizaci Svatby zdarma 2023 a potvrzení přijetí podmínek je
podmínkou.
PRŮBĚH SOUTĚŽE A VÝBĚR VÝHERCE

•
•
•
•

•

•

Dne 26.11.2022 v 16:00 proběhne v přímém přenosu na sociální síti IG a FB losování
výherního lístku organizátorem soutěže.
Výherce bude nejpozději do 7 pracovních dnů po ukončení soutěže informován o výhře
a dalším postupu pro předání výhry a to telefonicky a emailem.
Výherce, který si výhru nepřevezme nebo ji odmítne, ztrácí na výhru nárok v budoucnu.
Organizátor neodpovídá za to, že se výherci nedovolal či výherce nereagoval na
zaslanou sms s informací o výhře. Organizátor neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli
kterým si výherce nepřečetl zprávu od organizátora nebo nekontaktoval organizátora,
pokud tyto důvody nespočívají na straně organizátora.
Organizátor se zavazuje ve vztahu k výherci zaslat oznámení o výhře současně emailem. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené v emailu,
kterou oganizátor odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat organizátora, je
organizátor oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.
V případě nevyzvednutí či odmítnutí výhry výhercem organizátor provede losování
nového výherce.
AUTORSKÁ PRÁVA A PROPAGACE SOUTĚŽE

•
•

•

Organizátor si vyhrazuje právo na propagaci vyhlášení soutěže a realizace výhry na
svém profilu na sociálních sítích a webových stránkách. Výherce souhlasí s využitím
fotografií a záznamů pro tyto účely.
Organizátor zveřejňuje průběh realizace výhry na profilu Prague Weddings, na profilu
Svatební Expo (na sociálních sítích FB, IG), a na sociálních sítích partnerů
(subdodavatelů) podílejících se na soutěži. Soutěžící - výherce uděluje organizátorovi k
okamžiku sdílení fotografií a jiných obrazových materiálů nevýhradní, převoditelnou,
dále licencovatelnou, časově a územně neomezenou licenci k užití takové fotografie
všemi známými způsoby užití, v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Licence
je udělena jako bezúplatná.
Soutěžící - výherce vyjadřuje souhlas s užitím své podoby / podobizny, je-li zachycena
na fotografii, a to bezplatně, časově, územně a množstevně neomezeně, v rozsahu
licence podle předchozího odstavce. Soutěžící potvrzuje, že stejný souhlas s užitím své
podoby a souhlas se zpracováním osobních údajů udělily také ostatní osoby na
fotografii zachycené.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
•
•

•

Soutěžící nákupem soutěžního lístku do tomboly uděluje souhlas se zpracováním
osobních údajů.
Organizátor tímto informuje soutěžící a výherce, že budou zpracovány jeho osobní
údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to po dobu trvání
soutěže a 3 roky po jejím ukončení, za účelem (1) zapojení se do soutěže, (2) prověření
jeho platné účasti v soutěži, (3) informování o průběhu soutěže, (4) předání výhry, (5)
předání kontaktů partnerům soutěže jakožto subdodavatelům jednotlivých částí výhry
a (6) realizace plánování výhry Svatby zdarma a s tím spojená propagace.
Správcem osobních údajů soutěžících je organizátor, který bude zpracovávat osobní
údaje v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů.
Zpracování osobních údajů mohou provádět i další zpracovatelé a to partneři soutěže,
tedy subdodavatelé služeb výhry.
OSTATNÍ SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

•
•

Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech
Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se
je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy
organizátora.

V Praze, dne 14.10.2022

Martin Dobeš
WEDNET s.r.o.

