Úplná pravidla soutěže „Konjunkce Jupiter & Saturn 2020“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže “Konjunkce
Jupiter & Saturn 2020” („Soutěž”). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně
upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných
dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
Pořadatelem a organizátorem Soutěže je:
Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti
Zátkovo nabřeží 4, 370 01, České Budějovice
IČ: 00070327
1. Doba konání Soutěže
1.1.Soutěž probíhá v období od 15. 12. 2020 0:00:00 hod. SEČ do 31. 12. 2020 23:59:59
hod. SEČ („Doba konání Soutěže“)
2. Účast v Soutěži, mechanika a vyhodnocení Soutěže
2.1.Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splní další podmínky stanovené
v těchto Pravidlech („Soutěžící“).
2.2.Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, kteří se přímo
podílejí a spolupracují na organizaci Soutěže a osoby všem těmto osobám blízké ve
smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
2.3.Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní
všechny stanovené podmínky Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli dle
svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými
Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své
úvahy ze Soutěže vyloučit.
2.4.Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže odešle e-mail na
soutez@hvezdarnacb.cz . Pro splnění soutěžních podmínek musí email obsahovat
čtyři konkrétní slova, a to v jakémkoliv pořadí, která jsou uvedena jako indicie na
čtyřech billboardech hvězdárny a planetária ČB, týkajících se konjunkce Jupiter &
Saturn 2020 a nacházejících se na různých místech na území Českých Budějovic.
2.5.Organizátor má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže
jednotlivými Soutěžícími (viz článek 2.3 Pravidel). Organizátor je oprávněn s
konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící
dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v
rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o
vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.
2.6.Soutěžící, který splní všechny podmínky Soutěže k datu ukončení Soutěže, bude mít
možnost získat výhru.
3. Určení Výherců
3.1.Organizátor po uplynutí Doby konání Soutěže určí šest výherců. Výhercem se stanou
první tři soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. O pořadí rozhodne čas doručení emailu na e-mailovou adresu pořadatele. Další tři výherci budou určeni náhodným

losem ze všech soutěžících splňujících soutěžní podmínky, vyjma prvních tří
soutěžících.
3.2.Losování výhry a určení výherců bude uskutečněno 6.1.2021.
3.3.Výhrou jsou hodnotné ceny, jejichž konkrétní podoba bude výhercům sdělena
pořadatelem současně s oznámením výhry, viz. Článek 4.
4. Předání Výhry
4.1. Pro oznámení výhry výhercům bude užita e-mailová adresa, použita k zaslání
soutěžního e-mailu. Výherce bude kontaktován Pořadatelem do čtrnácti (14)
pracovních dnů ode dne losování výhry.
4.2.Pořadatelem budou sděleny e-mailem instrukce ohledně předání výhry společně
s oznámením výhry.
4.3.Pořadatel bude každého výherce o jeho výhře informovat celkem třikrát. Pokud se
výherce nepovede Pořadateli během deseti (10) dnů od doručení oznámení o výhře
kontaktovat, nárok na výhru zaniká a je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vylosuje
jako výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo
zda výhru použije k jiným účelům. Ostatní Soutěžící nebudou Pořadatelem nijak
informováni.
5. Informace o zpracování osobních údajů
5.1.Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí, že Hvězdárna a planetárium České
Budějovice s pobočkou na Kleti s adresou Zátkovo nabřeží 4, 370 01, České
Budějovice, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v
rozsahu e-mailové adresy a případně dalších údajů sdělených Pořadateli,
zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání
Soutěže.
6. Závěrečná ustanovení
6.1.Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webových stránkách
www.hvezdarnacb.cz/soutez
6.2.Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s
těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v
souvislosti se Soutěží, která nejsou upravena v těchto Pravidlech, se řídí právními
předpisy České republiky.
6.3.Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o
dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
6.4.Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher.
6.5.Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě
internet nebo jinými elektronickými prostředky. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv
pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez
udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči
Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude vyhlášena na
Webových stránkách. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů,
zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně

technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o
minimalizaci dopadu na Soutěžící.
6.6.Vyplacení peněžitého plnění namísto výher není možné a Soutěžící není oprávněn se
domáhat výměny výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou
Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané
výhry.
6.7.Výhru nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Pořadatele.
6.8.Soutěžícímu nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na výhru, výhru nelze vymáhat
soudní cestou. Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s
realizací a užíváním výhry. Pořadatel neodpovídá za chybné vyplnění registrace a ani
nepotvrzuje správnost vyplněných registračních údajů.
V Českých Budějovicích, dne 7. 12. 2020

