
Pravidla FB soutěže Aktivní žák

Vyhrajte pro své děti magnetický

obrázkový rozvrh hodin

12. 8. – 25. 8. 2016

Pravidla soutěže vyhlášené dne 12. srpna 2016

na Facebooku Aktivní žák: https://www.facebook.com/aktivnizak/

Pořadatel 

Pořadatelem soutěže je internetový obchod Aktivní žák, Hlavní 1161, 468 51 

Smržovka, IČO: 05102081 (dále jen „Pořadatel“).

Termín a místo konání soutěže

Soutěž  bude  probíhat  na  oficiálních  facebookových  stránkách  Aktivní  žák:

https://www.facebook.com/aktivnizak/ v období od 12. 8. 2016 do 25. 8. 2016,

18:00 hodin.

Pravidla soutěže

Tato  úplná  pravidla  jsou  jediným  závazným  dokumentem,  který  upravuje

pravidla soutěže. Zkrácené znění pravidel na stránce Facebooku Aktivní žák:

https://www.facebook.com/aktivnizak/ je  třeba  vykládat  v  souladu  s  tímto

dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných

dodatků.
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Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým

bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky, která splní

stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo

„soutěžící“). Účastník musí mít po celou dobu konání soutěže aktivní účet na

sociální síti Facebook. 

Jakým způsobem se soutěže platně zúčastnit?

Účastníci  se  zapojí  do  soutěže  publikováním  komentáře  k soutěžnímu

příspěvku  na  oficiální  facebookové  stránce  Aktivní  žák:

https://www.facebook.com/aktivnizak/.  Komentáře  reagují  na  téma:  Proč  je

důležité, aby měly děti obrázkový rozvrh Aktivního žáka vystavený doma?

Vyhodnocení soutěže

Ze všech zveřejněných komentářů bude vylosován 1 výherce,  který obdrží

magnetický obrázkový rozvrh hodin Aktivní žák. 

Výherce bude zveřejněn do 7pracovních dnů po skončení  soutěže v rámci

Facebook eventu. Výherce bude kontaktován pořadatelem soutěže do 7 dnů

od  ukončení  soutěže.  V  případě,  že  se  výherce  nepodaří  opakovaně

kontaktovat, výhra v soutěži přechází na dalšího vylosovaného účastníka. 

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je

pořadatelem soutěže stanovena. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než

která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné

vymáhat soudní cestou.

Výhra bude výherci zaslána do sedmi dní ode dne, kdy poskytne adresu, na
kterou si přeje výhru dodat. Výhra bude vítězi zaslána na náklady pořadatele
soutěže.
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Další ustanovení

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována

společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Účastí v soutěži potvrzuje účastník souhlas s těmito soutěžními pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby,  které jsou v pracovním nebo obdobném

poměru k pořadateli soutěže, členové jejich domácností, dále osoby, které jsou

k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, jehož chování či

facebookový  profil  vykazuje  známky  podvodného  jednání  (např.  falešný  či

duplicitní facebookový účet).

V soutěži není dovoleno účastnit se pod více facebookovými profily. Každému

soutěžícímu se počítá pouze první publikovaná odpověď,  každá následující

odpověď jednoho účastníka již není uznána v souladu s pravidly.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či

facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí

v akci (například funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neručí za doručení

zprávy (emailu), kterým bude zasílána informace o výhře.

Pořadatel  si  vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž  zkrátit,  přerušit,

zrušit, nebo změnit její pravidla.


