PRAVIDLA VÁNOČNÍ KVÍZOVÉ SOUTĚŽE BLÍŽ PŘÍRODĚ
1. Pořadatel soutěže
NET4GAS, s.r.o., zakladatel programu NET4GAS Blíž přírodě, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21
Praha 4 - Nusle, IČ: 27260364, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 108316
jako provozovatel webových stránek www.blizprirode.cz (dále jen „Pořadatel“), pořádá v období od
14. listopadu 2017 do 14. prosince 2017 „Vánoční kvízovou soutěž Blíž přírodě“ (dále jen „soutěž“).
Soutěž se řídí těmito pravidly.

2. Soutěžící
Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie. Podmínkou je vyplnění kvízu zveřejněného na webových
stránkách www.blizprirode.cz a povinných kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefon, email). Každý účastník
se může zúčastnit soutěže pouze jedenkrát.

3. Určení výherců
Podmínkou pro získání výhry je správné zodpovězení všech deseti uveřejněných soutěžních otázek, umístění
na výherním místě a uvedení správných kontaktních údajů. Výherními místy se rozumí pořadí dle
automatického losování, kdy vyhrává 1., 2. a 3. soutěžící v pořadí. Organizátor soutěže může dle svého
uvážení určit ještě další výherní místa. První cenu vyhrává soutěžící se správně zodpovězenými všemi
otázkami, který bude vylosován jako první. Druhou cenu vyhrává soutěžící se správně zodpovězenými
všemi otázkami, který bude vylosován jako druhý. Třetí cenu vyhrává soutěžící se všemi správně
zodpovězenými otázkami, který bude vylosován jako třetí.

4. Výhry v soutěži
Soutěž má celkem tři výherce a každý z nich vyhrává cenu aktuálně zveřejněnou u obecných informací
o kvízové soutěži na informačních materiálech a internetových stránkách www.blizprirode.cz.

5. Předání výher
Výherci budou telefonicky nebo emailem informováni Pořadatelem soutěže o výhře a cena jim bude osobně
předána nebo zaslána poštou pořadatelem.

6. Prohlášení soutěžících
Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
společnosti NET4GAS, s.r.o., jako pořadateli se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle,
IČ: 27260364, pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání souhlasu. Pořadatel shromažďuje osobní údaje
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s ostatními právními předpisy
České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Soutěžící bere na vědomí,
že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj
souhlas může kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci.
Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

NET4GAS, s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 – Nusle

Tel.: +420 220 221 111
Fax: +420 220 225 498

Email: info@net4gas.cz
Web: www.net4gas.cz

7. Závěrečná ustanovení
Výhra v soutěži nebude předána v případě, kdy Pořadatel zjistí porušení pravidel soutěže soutěžícím.
Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněném případě soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit
její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této
soutěže.
Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani požadovat výměnu výhry za
jinou a nemá nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry neexistuje právní nárok.

8. Dostupnost pravidel Soutěže
Veškeré informace o soutěži, včetně těchto pravidel, jsou zveřejněné na internetových stránkách
www.blizprirode.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. listopadu 2017.

