
Pravidla soutěže 
 
  
1. Obecná ustanovení  
 
1.1 Pořadatelem soutěže je společnost AudioMaster CZ a.s. – divize Music City, sídlící na adrese 
Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 282 06 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18655, (dále jen „pořadatel“).  
1.2 Tato pravidla jsou dokumentem, který upravuje pravidla soutěže „Vyhraj elektrickou kytaru 
Schecter a další ceny“.  
1.3 Originál těchto pravidel je uložen v sídle pořadatele. Dále jsou tato pravidla k dispozici 
k nahlédnutí v elektronické podobě na www.music-city.cz. 
 
 
2. Doba trvání soutěže 
 

2.1 Soutěž probíhá od 4. 11. 2020 do 30. 11. 2020 na internetových stránkách pořadatele 
www.music-city.cz. 
 
 
3. Účast v soutěži 
 
3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osobě starší 18 let, která v době trvání soutěže 
nakoupí zboží v internetovém obchodě pořadatele, a to v rámci jednoho nákupu v celkové hodnotě 
alespoň 2.000,- Kč. Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby zákazník splňoval podmínky výše 
hodnoty nákupu, řádně uhradil cenu zboží a vyplnil registrační formulář s uvedením čísla objednávky.  
3.2 Registrační formulář je k dispozici na www.music-city.cz. Řádně vyplněné registrační formuláře 
zákazníci zasílají prostřednictvím internetu.  
3.3 Zákazník se může účastnit soutěže pouze jedenkrát.  
3.4. Při vrácení zboží účastník pozbývá právo na výhru. 
 
 
4. Výhry v soutěži 
 
4.1 V soutěži se soutěží o tyto výhry: 

1. Elektrická kytara zn. Schecter, model Nick Johnston Traditional Atomic Green 
2. Kytarový popruh D´Addario Planet Waves Woven Strap, barva modrá 
3. Kytarový popruh D´Addario Planet Waves Woven Strap, barva červená 
4. Kytarový popruh D´Addario Planet Waves Woven Strap, barva zelená 
5. Monitorovací systém zaznamenávající vlhkost vzduchu pro akustické kytary Planet Waves 

Htk-01 Humiditrak 
6. -  8. Termoska D´Addario (3x) 
9. - 10. Tričko Schecter (2x) 

 
Všichni účastníci soutěže obdrží slevový kód 3 % na další nákup, který jim bude zaslán 14 dnů od 
skončení soutěže na zadanou e-mailovou adresu.  
 
 
5. Losování výherců 
 

5.1 Výběr výherců bude zajištěn pořadatelem na základě náhodného výběru – losování, které 
proběhne nejpozději dne 4. 12. 2020. 
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5.2 Losování bude provedeno elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícího čísla 
ze seznamu všech účastníků soutěže. U losování bude přítomen alespoň jeden z vedoucích pracovníků 
pořadatele. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán všemi 
účastníky přítomnými losování a spolu s těmi pravidly soutěže uložen v sídle pořadatele.  
5.3 Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele www.music-city.cz 
. 
5.4  Oznámení o výhrách bude výhercům zasláno do 5 dnů po zveřejnění výsledků soutěže, a to na 
e-mailové adresy uvedené při registraci těchto výherců do soutěže.  
5.5 Výhry budou předány nejdříve 14 dnů po skončení soutěže. Výhry budou výhercům předány 
buď v sídle pořadatele, nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České 
republice. Při vrácení zásilky proběhne jeden další pokus o doručení. V případě opakovaného 
nedoručení pozbývá výherce na výhru nárok.   
5.6 Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a 
závazky související s výhrami a jejich užíváním. 
 
 
6. Ochrana soukromí  
 

6.1 Jestliže účastník soutěže v rámci soutěže poskytne pořadateli své osobní údaje, bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že pořadatel bude tyto údaje shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové 
databázi za účelem zajištění účasti účastníků soutěže v soutěži, vyhodnocování výherců, předání výher 
výhercům a bezúplatným zveřejněním jména, příjmení a města bydliště výherců soutěže na 
internetových stránkách pořadatele, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech 
pořadatele. Osobní údaje budou zpravovány po dobu trvání soutěže až do doby předání výher.  
6.2 Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytování údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoli 
s účinky do budoucna odvolat. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti 
v souladu s GDPR informace o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho 
má účastník soutěže nárok za splnění stanovených podmínek na opravu, výmaz a omezení zpracování 
jeho osobních údajů. Dále má právo na přenos dat. Rovněž má účastník soutěže právo na podání 
stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
6.3 Identifikační a kontaktní údaje správce (pořadatele): AudioMaster CZ a.s., sídlo: Ocelářská 
937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 28206649, DIČ: CZ28206649, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18655, telefon: +420 800 708 807, e-mail: 
info@music-city.cz, kontaktní adresa: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany. 
6.4 Účastník soutěže vyplněním a odesláním registračního formuláře uděluje pořadateli souhlas se 
zpracováním osobních údajů jím uvedených. 
6.5 Účastník soutěže – výherce souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, 
příjmení a název obce na webu, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele.  
6.6 Účastník soutěže uděluje pořadateli souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu 
účastník soutěže uvedl v souvislosti s registrací v soutěži. E-mail může mít informační nebo reklamní 
charakter.  
 
7. Závěrečná ustanovení 
 

7.1 Pořadatel se zavazuje plnit jeho povinnosti plynoucí z těchto podmínek. 
7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její podmínky. 
Podmínky, jakož i jejich případné změny či oznámení k soutěži jsou zveřejněny na internetových 
stránkách soutěže www.music-city.cz.  
7.3 Vymáhání účasti v soutěži a výher soudní cestou je vyloučeno.  
7.4 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 
pořádáním soutěže. 
 
V Praze dne 4. 11. 2020. 
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