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PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJ MASTERCARD PRICELESS WEEKEND V DISNEYLANDU V RÁMCI FESTIVALU SOUNDTRACK
PODĚBRADY V ZÓNĚ EQUA BANK“
1.

I.

Tento dokument stanoví pravidla (dále jen „Pravidla“) soutěže „VYHRAJ MASTERCARD PRICELESS WEEKEND
V DISNEYLANDU V RÁMCI FESTIVALU SOUNDTRACK PODĚBRADY V ZÓNĚ EQUA BANK“ (dále jen „Akce“). Akce je
určena pro fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné a mají trvalé bydliště v ČR.
ORGANIZÁTOR

2.

Organizátorem akce je společnost Avantgarde Prague s.r.o. se sídlem Praha 1, Jáchymova 3, 110 00, IČ: 27221687 (dále jen
“Organizátor”), kterého lze kontaktovat na: info@pricelessprague.cz.

3.

Dodavatelem cen je společnost Mastercard Europe SA, B-1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 198A, Belgické království,
registrační číslo: 0448.038.446, zastoupená na území České republiky odštěpným závodem Mastercard Europe SA, organizační
složka, se sídlem: Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 69345724 (dále jen „Dodavatel“).

II.
4.
III.
5.

SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Akce probíhá v období od 30. 8. 2019 14:00 hod. SEČ do 1. 9. 2019 17:00 hod. SEČ (dále jen „Doba akce“).
ÚČAST V AKCI
Do Akce bude zařazen každý držitel karty Mastercard, který:
a)

je řádně registrovaným členem programu Mastercard Priceless Cities (dále jen „Program“) nebo se v Době akce stane
novým registrovaným členem Programu na základě registrace u hostesky v areálu festivalu Soundtrack Poděbrady 2019.

a zároveň
b)
6.

v Době akce úplně vyplní, podepíše a odevzdá soutěžní kupon u hostesky v areálu festivalu Soundtrack Poděbrady 2019.

Z Akce budou vyloučeni/ny:
a)

právnické osoby

b)

zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

7.

Soutěžící svou účastí v Akci viz odst. 5 akceptuje tato Pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

8.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Akci a dále neručí za samotnou organizaci a průběh
festivalu Soundtrack Poděbrady 2019, jeho případné zrušení apod.

IV.
9.

CENY
Do Akce bylo vloženo následujících 24 cen.
HLAVNÍ CENA: MASTERCARD PRICELESS WEEKEND DO DISNEYLANDU V PAŘÍŽI V HODNOTĚ 70 000 KČ,
v termínu 13.-15. září 2019 až pro 4člennou rodinu
OSTATNÍ CENY:
3x VIP TOUR V HRAČKÁŘSTVÍ HAMLEYS PRO 1 OSOBU V HODNOTĚ 1220 KČ
20x VOUCHER NA NÁKUP HRAČEK DO HAMLEYS V HODNOTĚ 1000 KČ

10.

V.
11.

Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v případě, budou-li ceny zcela či zčásti změněny nebo poskytnuty se
zpožděním. Organizátor si dále vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty
a změnit podmínky předávání cen v případě, že ceny nebudou poskytnuty dodavateli tak, aby mohly být výhercům předány
v souladu s těmito Pravidly.
VÝHERCI
Výherci budou vylosováni v Době akce komisí jmenovanou Organizátorem náhodným tahem. Losování proběhne v Době akce
v zóně Equa bank, umístěné v areálu festivalu Soundtrack Poděbrady 2019, a to18krát podle následujícího rozpisu:
31. 8. v 17.00 – hlavní cena (ze všech účastníků Akce podle odst. 5 Pravidel, kteří vyplní soutěžní kupon v době od 31. 8.,
11 hodin do 31. 8., 16.45 hodin. Z losování o hlavní cenu budou vyjmuti všichni výherci ostatních cen vylosovaní v Době
akce do 31.8., 16.00 hodin)
30. 8. v časech 15.00, 16.00, 17.00, dále 31. 8. v časech 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 a 1. 9. v časech
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 a 17.00 – ostatní ceny (ze všech účastníků Akce podle odst. 5 Pravidel, kteří
vyplní soutěžní kupon vždy v čase mezi 2 po sobě následujícími losováními, tj. pro losování 30. 8. v 15.00 účastníci, kteří
vyplní soutěžní kupon od 30. 8., 14.00 do 30. 8., 15.00, pro losování 30. 8. v 16.00 účastníci, kteří vyplní soutěžní kupon
od 30. 8., 15.00 do 30. 8., 16.00 atd.)

Equa bank a.s. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830, IČ: 471 16 102
SWIFT: EQBKCZPP		
www.equabank.cz

Equa bank a.s.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

T +420 222 010 222
F +420 222 010 333
info@equabank.cz

Strana 2 z 3

Každý účastník Akce má právo pouze na jednu cenu. V Době akce bude během losování v časech uvedených v odstavci 11
Pravidel vylosováno 24 výherců cen uvedených v odstavci 9 Pravidel. Tito výherci budou určeni podle pravidel pro přidělování
cen specifikovaných v odstavci 12 Pravidel. Dále bude vylosováno 24 jim odpovídajících náhradníků, kteří se stanou výherci,
pokud bude zjištěno, že vylosovaný výherce nesplnil podmínky účasti v Akci či odmítl cenu převzít.
VI.
12.

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ CEN
Výherci budou o svých výhrách informováni telefonicky na telefonním čísle, které uvedli v soutěžním kuponu během registrace
uvedené v odstavci 5 Pravidel.
Vylosovaný výherce voucheru na nákup hraček do Hamleys v hodnotě 1000 Kč bude po vylosování v Equa bank stanu
neprodleně kontaktován prostřednictvím mobilního telefonu po dobu 1 minuty. Pokud výherce hovor nepřijme ztrácí nárok na
cenu. Následně bude vylosován další výherce a stejný potup se bude opakovat tak dlouho, dokud výherce telefon nepřijme a
nebude o své výhře informován. Telefonicky bude zároveň ověřena jeho platnost účasti v soutěži podle odstavce 1 pravidel.
Vylosovaný výherce VIP tour do hračkářství Hamleys v hodnotě 1220 Kč bude moderátory ihned po vylosování vyzván
k převzetí voucheru k ceně v rámci programu na Dětské stage v Equa bank zóně v rámci festivalu Soundtrack Poděbrady 2019
(losování o VIP tour do hračkářství Hamleys proběhne na Dětské stage v Equa bank zóně celkem 3krát: 30. 8. v 17 hodin,
31. 8. v 17 hodin a 1. 9. ve 14.30 hodin).
V případě, že vylosovaný výherce nebude přítomen v Equa bank zóně a cenu si nepřevezme na Dětské stage, bude neprodleně
kontaktován prostřednictvím mobilního telefonu po dobu 1 minuty. Pokud výherce hovor nepřijme ztrácí nárok na cenu. Následně
bude vylosován další výherce a stejný potup se bude opakovat tak dlouho, dokud výherce telefon nepřijme a nebude o své výhře
informován. Telefonicky bude zároveň ověřena jeho platnost účasti v soutěži podle odstavce 1 pravidel.
Vylosovaný výherce hlavní ceny bude moderátory ihned po vylosování vyzván k převzetí voucheru k ceně v rámci programu na
Dětské stage v Equa bank zóně v rámci festivalu Soundtrack Poděbrady 2019 (losování hlavní ceny proběhne na Dětské stage
v Equa bank zóně 31. 8. v 17 hodin).
V případě, že vylosovaný výherce nebude přítomen v Equa bank zóně a cenu si nepřevezme na Dětské stage bude neprodleně
kontaktován prostřednictvím mobilního telefonu po dobu 1 minuty. Pokud výherce hovor nepřijme, bude kontaktován pomocí
sms a případně opakovaným telefonátem po 30 minutách, pokud hovor nepřijme a zároveň se do té doby sám neozve, ztrácí
nárok na cenu. Následně bude vylosován další výherce a stejný postup se bude opakovat tak dlouho, dokud výherce telefon
nepřijme a nebude o své výhře informován. Telefonicky bude zároveň ověřena jeho platnost účasti v soutěži podle odstavce
1 Pravidel.
Vylosovaný a telefonicky ověřený výherce musí voucher k ceně převzít oficiálně za účasti zástupců společností Mastercard
a Equa bank a moderátora Romana Vojtka:
a)
b)

31. 8. v Equa bank zóně v rámci festivalu Soundtrack Poděbrady 2019, pokud bude po vylosování v 17 hodin ještě na
festivalu přítomen
v týdnu od 2. do 6. 9. v sídle Equa bank, Karolínská 661/4, Praha 8, pokud nepřevezme voucher k ceně podle bodu a)

Pokud výherce tuto podmínku nesplní, ztrácí na výhru nárok, a výhercem se stane vylosovaný náhradník.
Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat výherce a jejich náhradníky namísto výše uvedeného způsobu emailovou poštou, na
adresu uvedenou v soutěžním kuponu během registrace uvedené v odstavci 5 Pravidel.
13.

Ceny budou výhercům, případně jím pověřeným osobám vydány u Organizátora v Equa bank stanu u Dětské stage v areálu
Soundtrack Poděbrady 2019 nebo podle dohody Organizátora s výhercem (zejména u hlavní ceny a VIP tour do hračkářství
Hamleys).

14.

Před předáním výhry je Organizátor oprávněn prověřit oprávněnost nároku výherce na cenu a jeho identitu.

15.

Čerpání cen uvedených v odst. 9 se děje na vlastní riziko výherce a jím určené další osoby, kteří jsou také povinni sami
odpovědně zvážit a respektovat svojí zdravotní i jinou způsobilost k čerpání ceny. Organizátor sám nepořádá zážitky spojené
s cenami a neodpovídá za jejich průběh, ale pouze zajistil a hradí náklady spojené s výhrou ve prospěch výherce a jím určené
další osoby. Na čerpání cen se pak vztahují rovněž podmínky poskytovatelů zážitků.

16.

Výhra může podléhat zdanění srážkovou daní podle obecně platných předpisů, v takovém případě daň odvede Organizátor.
Výhra není právně vymahatelná.

17.

Organizátor je oprávněn v případě porušení těchto pravidel účastníkem jej z akce vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez
jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

18.

Výherce není oprávněn požadovat namísto ceny peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům akce
jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

19.

Organizátor neodpovídá za funkčnost systému, internetových stránek, datových přenosů, doručení zpráv či výher.
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VII.
20.

VIII.

SVOLENÍ A LICENCE
Soutěžící účastí v Akci vyjadřuje svůj souhlas s pořízením svých zvukových, obrazových a obrazově zvukových záznamů
pořízených při převzetí výhry, a to za účelem marketingu Programu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace
na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.).
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

21.

Účastí v této Akci zájemce, resp. soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány pro účel realizace
soutěže podle těchto Pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora, který je správcem, a dodavateli
cen, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt, dále údaj o zapojení se do soutěže, údaj o výhře,
předání ceny a související komunikace.

22.

Osobní údaje budou užity pro účel vedení Akce zahrnující organizaci a vyhodnocení akce, kontrolu akce a předání výher.

23.

Osobní údaje budou zpracováván pouze v omezeném rozsahu údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce
(z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu
oprávněného zájmu Organizátora, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

24.

Doba zpracování je soutěžní období Akce.

25.

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

26.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě Organizátora a dodavatelů zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové
společnosti pověřené Organizátorem Akce, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti,
dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

27.

Práva soutěžících související se zpracováním osobních údaje je možné uplatnit na kontaktu info@pricelessprague.cz. V případě
pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na Organizátora na adrese: Avantgarde Prague s.r.o., Jáchymova 3,
Praha 1, nebo na e-mailu info@pricelessprague.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k Organizátorovi námitky, žádosti,
stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

IX.
28.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady
Akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu soutěžního období,
a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách Programu, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla na adrese:
https://pricelessprague.cz/Public/pravidla-Disneyland.pdf
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