
Pravidla soutěže „Halloweenská soutěž“

I. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže „Halloweenská soutěž“ (dále jen „soutěž“) je „Detail – Hair style s.r.o., se 
sídlem Velké Meziříčí, Třebíčská 1678/60, PSČ 594 01, IČ: 29211701, DIČ: CZ29211701 (dále jen
„organizátor soutěže“).

II. Účast v soutěži
1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně fyzické osoby nad 15 let věku.
2. Účastníci soutěže musí mít trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku. Zaslání výhry 
do zahraničí není možné. 
3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu 
k organizátorovi soutěže. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám 
uvedeným v předchozí větě, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci či manželé těchto osob.
4. Účastí v soutěži dává účastník soutěže organizátorovi soutěže souhlas ke zpracovávání 
osobních údajů v průběhu soutěže, a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu 
nutném k tomuto účelu (jméno a příjmení, adresa, telefon, emailová adresa). Účastí v soutěži 
účastník zároveň souhlasí s pravidly soutěže.

III. Průběh soutěže
1. Soutěž probíhá od 26. 10. 2018 do 4. 11. 2018 a to výhradně na blogu organizátora soutěže 
http://blog.svetkadernictvi.cz/ (dále jen „blog“).
2. Principem soutěže je odpověď na 2 otázky (soutěžní a tipovací). Podmínkou pro zařazení do 
soutěže je odpověď na obě otázky. Odpověď je nutné zaslat na email soutez@svetkadernictvi.cz 
nejpozději do 4. 11. 2018 do 23:00. Veškeré odpovědi zaslané po tomto termínu nebudou do 
soutěže zařazeny. Soutěžní otázky jsou zveřejněny na blogu .
3. Výhercem se stává účastník, který správně odpoví na soutěžní otázku a zároveň zašle nejbližší 
tip na tipovací otázku.
4. Výherce bude nejpozději do 6. 11. 2018 kontaktován emailem.
5. Výhru je možné vyzvednout osobně v sídle organizátora soutěže, popřípadě bude zaslána na 
poštovní adresu (náklady spojené se zasláním výhry hradí organizátor soutěže).
6. Jestliže výherce odmítne výhru převzít nebo nezareaguje na výherní email do 14 dnů, výhra 
připadá v pořadí dalšímu účastníkovi soutěže se správně zodpovězenou soutěžní otázkou a 
nejbližším tipem.
 
IV. Společná ustanovení
1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Výherci nejsou povinni výhru přijmout, nemají však 
nárok na žádnou věcnou, finanční ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. 
2. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním 
systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora 
soutěže. 
3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo 
změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle 
vlastního uvážení a s konečnou platností. 
4. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora. 
5. Originál těchto pravidel je uložen v sídle společnosti Detail – Hair style s.r.o. na adrese 
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí a na blogu organizátora soutěže. 
6. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 25. 10. 2018.


