PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE NA INSTAGRAMU OC NOVÝ SMÍCHOV – SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY
I. Termín soutěže
Soutěž probíhá od 1. 2. do 14. 2. 2019 do 18:00 na síti INSTAGRAM.
II. Jak se zapojit do soutěže
1. Přijď k fotopointu na můstku u McDonalds v termínu od 1. 2. do 14. 2. 2019 (13:00 –18:00).
2. Nech se vyfotit hosteskou s Tvou drahou polovičkou Tvým telefonem ve fotopointu.
3. Tuto fotku se speciálním hashtagem #ShoppingIsDatingCZ umístíš na svůj IG, kde označíš IG OC Nový Smíchov (@novysmichoveu). Musíš
také dát follow IG profilu OC Nový Smíchov (@novysmichoveu).
4. Vyplň u hostesky kontaktní formulář se souhlasem ke zpracování údajů v rámci soutěže s jejími pravidly, které budou zveřejněny na
webových stránkách OC i na kontaktním formuláři.
5. Řekni o tom, že soutěžíš, svým kamarádům na IG a sbírej u soutěžní fotky na svém IG profilu.
6. Tři fotky s nejvyšším počtem 14. 2. 2019 v 18:00 vyhrává krásné ceny od OC Nový Smíchov a jeho nájemců. Výherci budou telefonicky
kontaktováni v následujících dnech. Buďte tedy na příjmu!
7. Vítězové se pro své výhry dostaví osobně do OC Nový Smíchov, kde jim budou předány.
III. Kdo se může zapojit
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a českého státního příslušenství avšak s ohledem na podmínky platné v rámci
sociálních sítí. Pro účast v soutěži je nutné mít svůj veřejný profil na IG a nezapomenout uvést k fotce správný hashtag (viz bod II.), jehož
úkolem je zařazení fotky do soutěže, sledovat IG profil OC Nový Smíchov (@novysmichoveu), označit na soutěžní fotografii OC Nový
Smíchov a také být na soutěžní fotografii označen. Stejnou fotografii mohou na svých profilech sdílet oba členové páru, vyhrát může pouze
jeden, který bude mít více lajků. Jako pár může soutěžit i rodič-dítě.
IV. Pravidla výhry
3 fotografie s největším počtem “lajků”/srdíček dne 14. 2. 2019 v 18:00 vyhrává krásné ceny od OC Nový Smíchov a jeho nájemců. Výherci
budou kontaktováni v následujících dnech. Vítěz musí také splňovat všechny pravidla a podmínky soutěže. Pokud nebudou splněny
všechny podmínky, automaticky vyhrává další v pořadí.
V. Výhry
1.–3. cena: 3x Dárková karta Nový Smíchov, každá nabitá na hodnotu 5 000 Kč, balíčky a drobné dárky z prodejen HERVIS, ING BANK, NYX
COSMETICS, ORSAY, GINO ROSSI A CROCS.
VI. Vyhodnocení a předaní cen soutěže
Soutěž bude vyhodnocena 14. 2. 2019 po 18:00, kde 3 fotografie s nejvyšším počtem srdíček u fotografie vyhraje dárky od OC Nový
Smíchov a jeho nájemců. Vítěz musí také splňovat všechny pravidla a podmínky soutěže. Pokud nebudou splněny všechny podmínky,
automaticky vyhrává další v pořadí. Vítězové se pro své výhry dostaví osobně do OC Nový Smíchov, kde jim budou ceny předány.
VII. Soutěžní Fotografie
Fotografii pořídí hosteska na telefon soutěžícího na stanovišti OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5 (2. patro, můstek u McDonalds) v
termínu 1. 2. – 14. 2. 2018 (13:00 –18:00). Soutěžící tuto fotografii umístí na svůj IG profil. Na fotografii označí IG profil OC Nový Smíchov a
sebe, opatří ji soutěžním hashtagem #ShoppingIsDatingCZ a dá follow IG profilu OC Nový Smíchov (@novysmichoveu). Tyto podmínky
slouží k zařazení do soutěže, při jejich absenci nebude fotografie zařazena do soutěže. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s
případnou prezentací úspěchu soutěže jím poskytnutých fotografií jmen soutěžících v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na
vybraných komunikačních kanálech.
VIII. Pořízením fotografie hosteskou každý účastník:
1. Výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na
autorskou ani jinou odměnu.
2. Výslovně prohlašuje, že osobně je na fotce. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
IX. Souhlas
Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že
soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Stejně tak
prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Instagram. Soutěžící rovněž poskytuje svou účastí v soutěži souhlas k zařazení svého emailu do
databáze OC Nový Smíchov pro zasílání newsletterů.
X. Práva
Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Organizátor soutěže si
vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící,
kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné
jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
XI. Organizátor
Organizátorem soutěže je společnost: PRESTIGE MODELS, s.r.o., Česká 1, 602 00 Brno, IČ: 269 398 35, DIČ: CZ269 398 35, zápis v OR:
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 47036. Ze získání výhry jsou vyloučení zaměstnanci organizátora a rodinní příslušníci. Výhru nelze
vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo
rozhodnout s konečnou platností. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních

