Základní ustanovení
Soutěž „Léto s cihlou“ (dále jen „Soutěž“) na webových stránkách www.cscm.cz bude
probíhat v termínu od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2020, dále také jako „doba trvání soutěže“.
Pořadatelem soutěže je společnost Business Media One, s.r.o. se sídlem Nádražní 762/32, 150
00 Praha 5-Smíchov, IČ: 03589552 dále jen „Pořadatel“.
1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 2x kávovar Bosch Tassimo, 3x roční předplatné

časopisu Můj dům krok za krokem
2. Účast v Soutěži je podmíněna kompletním vyplněním soutěžního formuláře.

3. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu bude v souladu
s těmito pravidly vydána.
Účast v soutěži
1. Učastník soutěže vyplní formulář dostupný na adrese:
https://businessmediaone.typeform.com/to/dpDIUdgD, tj. nahraje fotografii podle uvedených
parametrů ve formuláři, popíše obsah nahrané fotografie a vyplní kontaktní e-mailovou
adresu.
Účast v soutěži je podmíněná kompletním vyplněním soutěžního formuláře. Do soutěže bude
zařazen ten, kdo formulář vyplní v době konání soutěže od 1. 8. 2020 00:00 hodin do 30. 9.
2020 23:59 hodin a zároveň splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech soutěže
(dále jen „Soutěžící“).
2. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat odpovědi, které vyhodnotí jako podvodné či
neúplné. Ty do soutěže nebudou započítány.
3. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V opačném případě bude
účast takového účastníka vyhodnocena jako podvodná. Poté pořadatel bude jednat
v souladu s bodem 2.
HODNOCENÍ:
Výhru získá 5 soutěžících, kteří budou náhodně vylosováni po skončení soutěže.
Losování výherce proběhne tímto způsobem:
1. odstranění neplatně vyplněných kontaktních údajů (chybné kontaktní údaje,
opakovaná vyplnění, atp.),
2. seřazení platných odpovědí vzestupně podle data přijetí a přiřazení pořadového čísla
každé odpovědi,
3. použití generátoru náhodných čísel s rovnoměrným rozdělením k vygenerování
vítězných pořadových čísel.
Kontaktování výherců:
1. Soutěžící je o výhře informován e-mailovou zprávou a je požádán o kontaktní údaje pro
zaslání výhry.
2. V případě, že Soutěžící neuvede platné kontaktní údaje, tj. vrátí-li se výhra zpět
odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit
nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady
Pořadateli.

Všeobecná ustanovení:
1. Do soutěže nebudou zařazeni Soutěžící, kteří se jí zúčastní mimo dobu trvání soutěže.
2. Výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho
jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím
napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od
ukončení hry.
3. Kontaktní údaje, které účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do
databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením
těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení. Soutěžící může kdykoliv
sám zasílání reklamních sdělení zrušit.
4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. Ze soutěže jsou
vyloučeni organizátoři soutěže a osoby s nimi spřízněné. V případě, že se výhercem stane
osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, výhra není platně získána a takové
osobě nebude předána. Výhra v Soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo
budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
5. Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se
tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
6. Výherci obdrží ceny.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela
odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v
Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí
účastník nárok na výhru.

