PRAVIDLA SOUTĚŽE KORNSPITZ ROKU NA FACEBOOKU
Úplná pravidla a podmínky soutěže (dále také „soutěž")
1. Pořadatel
• Soutěž pořádá společnost backaldrin s.r.o. se sídlem Žitná 982, 272 01 Kladno, IČ
62525352.
2. Termín a místo trvání soutěže
• Soutěž probíhá v období od 1. 8. 2019 do 12. 9. 2019 12:00hod včetně, na území České
republiky.
3. Účastníci soutěže
• Soutěže se může zúčastnit každá právnická i fyzická osoba, podnikající na území České
republiky, která vyrábí Kornspitz (dále také „účastník") a přihlásí se k účasti kdykoliv
během trvání soutěže.
4. Podmínky účasti v soutěži
• Podmínkou účasti v soutěži je umístění soutěžní fotografie vyrobeného Kornspitzu na
facebookový profil pořadatele a umístění propagačních předmětů v provozovně
účastníka. Umístění soutěžního příspěvku na sociální síť provede zástupce pořadatele,
který ve spolupráci s účastníkem fotografii pořídí.
• Každý účastník může soutěžit pouze s jednou fotografií.
• Účastník se může do soutěže zapojit kdykoliv během doby trvání soutěže. Časový
handicap mu v tomto případě nebude nijak kompenzován.
5. Výhra, výherci
• Celkem budou oceněni tři účastníci, kteří získají k 12.9.2019 12:00hod nejvíce hlasů
(lajků) na facebookovém profilu pořadatele. Absolutním vítězem soutěže Kornspitz roku
na facebooku se stává ten účastník, jehož soutěžní fotografie získá nejvíce hlasů.
• Předání výher proběhne na společenské akci ku příležitosti soutěže Kornspitz roku 2019
s doprovodným kulturním programem. O místě a čase konání budou všichni vítězové
předem informováni.
• Pět soutěžících, kteří získají k 12.9.2019 12:00hod nejvíce hlasů (lajků) na
facebookovém profilu pořadatele, budou automaticky zařazeni do soutěže Kornspitz roku
2019.
6. Další podmínky
• Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení
či elektronické nebo mobilní sítě.
• Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení
výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
• Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání
výhry, případně jednání, které není fair play.
• Pořadatel si vyhrazuje právo na odečtení hlasů u soutěžních fotografií, pokud zjistí nebo
bude mít oprávněné podezření, že byly odeslány z fiktivních facebookových účtů.

• Soutěž není sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s
ní nesouvisí.

V Kladně dne 31. 7. 2019

