VÁNOČNÍ SOUTĚŽ - PRAVIDLA
I.

Obecná ustanovení

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost AudioMaster CZ a.s., divize Music City,
IČ
282 06 649, se sídlem Praha 9 – Vysočany, Ocelářská 937/39, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 18655 (dále jen „organizátor“).
Organizátor vyhlašuje vánoční soutěž „Schecter vánoce“ (dále jen „soutěž“).
Soutěž je založena na principu správného zodpovězení vědomostních otázek.
V rámci soutěže budou určeni tři výherci hlavních výher a třicet výherců denních výher.
Organizátor věnoval do soutěže 1x kytaru Schecter Blackjack SLS C1 v hodnotě 30 666 Kč, 2x kytaru
Schecter Omen 6 v hodnotě 11 666 Kč a 30x struny Daddario NYXL v hodnotě 400 Kč a 30x klíčenku
Marshall v hodnotě 99 Kč.

II.

Soutěžní otázka

Soutěžící odpovídají na tyto otázky:
Kdy byla založena firma Schecter?
Který umělec není aktuálně hráčem Schecter?
Kolik unikátních soutěžících se celkem zapojí do této soutěže od 14. 11. do 15. 12. 2016

III.

Časový harmonogram soutěže

Soutěž probíhá ode dne 14. 11. 2016 do 15. 12. 2016.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční dne 19. 12. 2016.
Předání výher se uskuteční dne 19. 12. 2016.

IV.

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát zákazník, který si v průběhu trvání soutěže, tj. v období
od
14. 11. 2016 do 15. 12. 2016, zakoupí v prodejně Music City, Praha 9 – Vysočany, Ocelářská 937/39
nebo v rámci e-shopu www.music-city.cz libovolné zboží z nabídky kytarového a baskytarového
sortimentu organizátora.

Zákazník se do soutěže zaregistruje vyplněním soutěžního formuláře, který je k dispozici u pokladen
v prodejně Music City a na e-shopu www.music-city.cz.
Do formuláře zákazník vyplní odpověďi na soutěžní otázky a dále své jméno, příjmení, adresu, e-mail,
telefon a při registraci na prodejně číslo účtenky / faktury, při registraci v e-shopu číslo objednávky.
Minimální hodnota nákupu zboží pro účast v soutěži není stanovena.
Soutěže se lze v době jejího konání zúčastnit i opakovaně (tedy provést vyplnění více soutěžních
formulářů a mít možnost uvést různé odpovědi) vždy však s novým, v době konání soutěže od
organizátora zakoupeným zbožím. Kdokoli ze soutěžících nemůže v soutěži získat více než jednu hlavní
a jednu denní výhru.
Ze soutěže budou vyloučeni ti soutěžící, kteří nezaplatí nebo nepřevezmou objednané zboží.
Pokud soutěžící odstoupí od příslušné kupní smlouvy uzavřené s organizátorem, zaniká mu nárok na
výhru. Bude-li takovému soutěžícímu předána výhra, je povinen ji neprodleně vrátit organizátorovi.
Soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let. Mladší osoba se může zúčastnit soutěže pouze s
výslovným souhlasem svého zákonného zástupce. Neprokázání tohoto souhlasu může být důvodem
k odepření poskytnutí výhry v soutěži.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a firmy Praha Music Center spol. s r.o., IČ
186 26 459, se sídlem Praha 9 – Vysočany, Ocelářská 837/39, PSČ 190 00, a osoby blízké těchto
zaměstnanců. Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona
upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za
osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala
jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu
trvale žijí.
Organizátor má právo ze soutěže vyřadit soutěžícího porušujícího tato pravidla či obecně závazné
právní předpisy. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít
důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků
či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

V.

Určení výherců a předání výher

Vyhodnocení soutěže a správnosti jednotlivých odpovědí řádně registrovaných soutěžících provede
organizátor.
Organizátorem budou vyhlášeni 3 výherci hlavních cen a 30 výherců denních cen.
Výherci se stávají první tři ze soutěžících, jejichž odpověď na soutěžní otázky vyplněná v soutěžním
formuláři bude správná, případně bude co nejblíže správné odpovědi. Pro případ, že podmínky pro
získání výhry bude vzhledem k totožným odpovědím splňovat více soutěžících, určí se jejich pořadí
v závislosti čase, tedy kdo zapsal správnou odpověď dříve.
Stejný princip platí i v případě denních výher, kde bude vyhlášeno 30 výherců.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.music-city.cz nebo na facebookovém profilu společnosti
https://www.facebook.com/musiccity.cz/?fref=ts.
Výherci budou informováni zprávou odeslanou na jejich registrované e-maily.

Dne 19. 12. 2016 se uskuteční v budově Music City předání výher.
Výsledky rozhodnutí organizátora jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Na výhru není právní nárok, vymáhání právní cestou je vyloučeno.
Nevyzvednuté výhry propadají bez náhrady ve prospěch organizátora pro další marketingové účely.
Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a změnit podmínky předávání výher.
Organizátor neodpovídá za jakékoliv škody nebo újmy, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti
s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výher.

VI.

Souhlas s pravidly soutěže, ochrana osobních údajů

Registrací soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Registrací soutěžící uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke
zpracování jeho osobních údajů organizátorem jako správcem, případně určeným subdodavatelem
jako zpracovatelem, a to v rozsahu sdělených údajů pro účely kontroly průběhu předmětné soutěže a
plnění jejích podmínek včetně předání výher, zveřejnění výherců a dále pro marketingové účely
organizátora, nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání
obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let, resp. do odvolání souhlasu.
Soutěžící poskytuje své osobní údaje dobrovolně a bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoli
bezplatně a písemně odvolat na adrese organizátora a dále, že má právo přístupu k osobním údajům a
právo na jejich opravu, likvidaci, blokování, atp.

VII.

Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit, zrušit či změnit její
pravidla.
Pravidla, jakož i jejich případné změny či oznámení k soutěži jsou zveřejněny na webové stránce.
Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo nepřesných informací v souvislosti se
soutěží ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, které mohou být zveřejněny ve zkrácené verzi
v propagačních materiálech. Organizátor nenese odpovědnost za tiskové chyby. Organizátor není
odpovědný za jakékoli technické nebo telekomunikační potíže či závady vzniklé v průběhu soutěže,
včetně případného nedoručení elektronické pošty.
Organizátor je oprávněn kontrolovat veškeré podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit
a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoli nároku včetně práva vyloučit soutěžícího z účasti
v soutěži.
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