Pravidla soutěže
Pořadatel
Soutěž pořádá společnost Ateliér Mozaika s.r.o. se sídlem Koulova 1593/4, Dejvice, 160 00
Praha, IČ 04451309
Termín a místo trvání soutěže
Soutěž probíhá v období od 24. 01. 2020 do 09. 03. 2020 včetně, na území České republiky.
Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let. V případě účasti osoby mladší
18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.
Podmínky účasti v soutěži
Podmínkou účasti v soutěži je shlédnutí 1. části našeho webináře a vytvoření osobního
skicáku. Zaslání scanů nebo fotografii všech stránek skicáku, nejméně 30 obrázků, a zaslání
v jednom PDF souboru na e-mail: kancl@ateliermozaika.cz. Do předmětu uvést “Soutěž –
můj skicák” a dále v mailu jméno, příjmení a telefonní kontakt.
Výhra
Výhercem se stane 1 účastník - autor nejlepšího skicáku, který splnil podmínky účasti v
soutěži. Vyhodnocení proběhne následující den po skončení soutěže. Výhrou je víkendový
kurz dle vlastního výběru. Předání výhry výherci bude nejpozději do 1 týdne od vyhlášení
výsledků. V případě, že výherce nezareaguje do 1 týdne od jeho kontaktování, získá výhru
druhý nejlepší autor skicáku.
Další podmínky soutěže
●

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců
pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby
jim blízké.

●

Reklamovat výhru není možné.

●

Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly
a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

●

●

●

Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím
uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb.
Kontaktní údaje nebudou nikde ukládány ani dále předávány, v žádném případě
nebudou žádným způsobem používány pro zasílání obchodních sdělení.
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení,
město (např. Jan Novák, Praha 2) na internetových stránkách
www.ateliermozaika.cz a facebookovém profilu pořadatele v rámci vyhlášení
výsledků soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky
po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.
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