LETNÍ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

−

Letní čtenářská soutěž (dále jen „soutěž“) prezentuje výrobky a služby odborných partnerů
portálu PROPAMÁTKY, kteří tyto výrobky a služby vložili do soutěže jako výhru.

−

Pořadatelem soutěže je společnost Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Putim 71,
397 01 Písek, IČ: 280 722 19, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. O, vložce č. 148 (dále jen „pořadatel
soutěže“).

−

Účastníkem soutěže se může stát každý čtenář portálu PROPAMÁTKY, který je přihlášený
k odběru e-mailového zpravodaje, vybere si jeden výrobek nebo službu partnerů portálu,
uvede, na jakou památku nebo objekt tuto výhru použije v případě, že bude vylosován,
a dále uvede své jméno, příjmení, svou platnou e-mailovou adresu a platný telefon.

−

Soutěž probíhá on-line na stránkách www.propamatky.info/cs/ctenarska-soutez (dále jen
„stránky soutěže“) od 1. července do 30. září 2013 a každý čtenář se může zúčastnit pouze
jednou.

−

Ze zaslaných hlasů bude vylosováno 9 výherců, kteří získají výrobky anebo služby uvedené
na stránkách soutěže. Vyhlášení výsledků se uskuteční 4. října na veletrhu PAMÁTKY
v Praze.

−

Jednotlivé výrobky a služby odborných partnerů portálu PROPAMÁTKY vložené do soutěže
jsou uvedeny na stránkách soutěže. Podrobnější informace budou prezentovány v průběhu
konání soutěže detailněji vč. příloh a fotografií v rámci zpravodajství portálu.

−

Pořadatel není odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže
nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na
telekomunikačních sítích.

−

Účastníci i hlasující v soutěži udělují provozovateli soutěže souhlas ke zpracování osobních
údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, které byly v průběhu
soutěže předány pořadateli soutěže ke zpracování. Provozovatel prohlašuje, že je
oprávněn tyto informace shromažďovat a zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

−

Pořadatel je oprávněn zasílat účastníkům soutěže prostřednictvím e-mailu oznámení, která
se týkají soutěže, jakož i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů.

−

Účast v soutěži je zdarma.

−

Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti,
objektivity a řádného průběhu soutěže a případně změnit nebo upravit pravidla soutěže
nebo ji i zrušit.

1. července 2013

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Putim 71, 397 01 Písek, IČ: 280 722 19 je veden v rejstříku
obecně prospěšných společností u Krajského soudu v ČB v oddílu O, vložce číslo 148.

