ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE - MISS VODNÍK 2019
1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Regionální muzeum Mělník, p. o., nám. Míru 54, 276 01 Mělník - dále jen „Organizátor soutěže”.
2. Pravidla hry
Soutěž probíhá od 18. 7. do 29. 9. 2019.
Úkolem soutěžícího je vložit na Timeline profilu https://www.facebook.com/RegionalnimuzeumMelnik/ fotografii vodníka (modelu i živého). Soutěžní fotografie bude po vložení na Timeline
přesunuta „Organizátorem soutěže” do soutěžního alba „Miss vodník 2019 - soutěž” na témže profilu.
Pokud soutěžící nemá profil na www.facebook.com, může soutěžní fotografii zaslat na e-mail „Organizátora soutěže” frelichova@muzeum-melnik.cz
Vyhrává 1 fotografie s nejvíce získanými „To se mi líbí“.
Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.
3. Výhry
Výherce soutěže bude informován o výhře v novém příspěvku na profilu https://www.facebook.com/RegionalnimuzeumMelnik/ a to nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení soutěže, načež
bude kontaktováni prostřednictvím privátní zprávy. Pokud soutěžící nemá profil na www.facebook.com a zaslal fotografii e-mailem, bude soutěžící kontaktován e-mailem.
Výhra je vodnické občerstvení v muzejní kavárně a překvapení - termín návštěvy kavárny je třeba dohodnout do 15ti pracovních dnů po obdržení zprávy o výhře.
4. Jak soutěžit
Soutěž je určena lidem s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem
zákonného zástupce.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše
uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být
vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže či třetí osoby
nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.
5. Práva a povinnosti Organizátora soutěže
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu
organizátora https://www.facebook.com/RegionalnimuzeumMelnik/.
Organizátor soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či
telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:
 neodpovídají zadanému tématu soutěže,
 obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
 by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,
 u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
 nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
 O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.
 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
6. Souhlas s použitím soutěžních fotografií, se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel
Soutěžící zasláním fotografie uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, které vložil na profil https://www.facebook.com/RegionalnimuzeumMelnik/ nebo je zaslal na e
mail frelichova@muzeum-melnik.cz, smějí být použity k marketingovým účelům „Organizátora soutěže”, a to bez jakéhokoliv nároku soutěžícího na náhradu. Zapojením se do soutěže uděluje
soutěžící vyhlašovateli (Regionální muzeum Mělník, p. o.) souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vyhodnocení soutěže a pro účel informování soutěžících o akcích spojených se soutěží
na dobu, po kterou bude tento účel trvat, nejdéle však na dobu 3 let ode dne poskytnutí souhlasu.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a
nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

