
I.   Sout  ěž   „Velká váno  č  ní sout  ěž   Rádia Jihlava s Nábytkem   
STATORY“

I.

1. Soutěž „Velká vánoční soutěž Rádia Jihlava s Nábytkem STATORY“ (dále jen „soutěž") 
     se koná  v období od 23. listopadu do 22. prosince 2015 na území České republiky.
2. Organizátorem soutěže je společnost STATORY, s.r.o., Havlíčkova 4821/13, 586 01 Jihlava,       
    společnost vedená u KS v Brně, spis. značka C 36480, dále jen „organizátor").
3. Soutěže se může zúčastnit každá osoba (dále jen „soutěžící"), které bude v době soutěže
    minimálně 18 let, která nebyla zbavena či omezena ve způsobilosti k právním úkonům a má
    trvalý pobyt na území České republiky.
4. Organizátor si vyhrazuje všechna práva k soutěži a také právo upravit, přerušit nebo zrušit
    hru, včetně změny pravidel.
5. Organizátor soutěže má právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle
     vlastního uvážení.
6. Pokud organizátor kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nesplňuje podmínky
    soutěže nebo nerespektuje pravidla, je povinen jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit.
7. Proti vyloučení ze soutěže se není možné odvolat.

II. Pravidla sout  ěž  e  

1. Soutěž probíhá v termínu od 23. listopadu do 22. prosince 2015, ve třech fázích, a to:

 a) od 23.  listopadu do 2. prosince 2015, kdy mají soutěžící možnost vyhrát televizní stolek T44      
      v  hodnotě 4 429,- Kč,
 b) od 3. - 12. prosince 2015, kdy je výhrou jídelní stůl Retro 160 x 80 cm + 4x jídelní židle Nancy, 
     celková cena setu 10 260,- Kč,
c)   od 13. - 22. prosince, kdy posluchači soutěží o hlavní cenu, postel Melissa 120 x 200 cm, cena   
     14 260,- Kč.

2. Soutěž bude realizována na Rádiu Jihlava podle principu: posluchač vyslechne z frekvence 101.1 
    FM soutěžní otázku, na kterou odpoví elektronicky na emailovou adresu statory@radiojihlava.cz.
    Společně se správnou odpovědí zašle své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní 
    číslo). Emaily v jednotlivých fázích je možné vždy zasílat do posledního dne jednotlivých fází do 
     23 hodin a 59 minut.
3. Každý soutěžící může v každé fázi soutěže zaslat jeden email. V případě zaslání více odpovědí  
   platí pouze první email soutěžícího.  Výhercem jednotlivých cen je vždy odesílatel 101. emailu v 
   každé ze tří fází soutěže.
4. O tom, zda byly splněny soutěžní podmínky nutné k převzetí k výhry, rozhoduje určený
    zástupce organizátora.
5. Slavnostní předání všech výher proběhne na základě domluvy výherce s organizátorem 
    za přítomnosti zástupce Rádia Jihlava



III. Výherce sout  ěž  e  

1. Výhercem se stává a náleží mu výhra podle článku II., bodu 1. těchto pravidel, 
    za předpokladu splnění všech bodů těchto pravidel, soutěžící, který se prokáže platným
    občanským průkazem nebo pasem a jeho osobní údaje budou odpovídat s údaji zaznamenanými 
    pracovníkem Rádia Jihlava. 
2. Soutěžící je povinen jednat čestně.
3. Výherce je povinen pro účely evidence organizátora poskytnout veškeré nezbytné
    údaje, jinak není možné výhru předat a výherce ztrácí na výhru nárok a výhra
   propadá ve prospěch organizátora. Následně organizátor smí s výhrou naložit dle
   vlastního uvážení a výhru není možné na organizátorovi právně vymáhat.
4. Předáním výhry souhlasí výherce s užitím a zveřejněním jeho audiovizuálního záznamu,
    informací o jeho jméně a bydlišti (pouze název obce nebo ulice) a jeho fotografií 
    v rozhlasovém vysílání Rádia Jihlava, internetových stránkách, tiskovinách, TV a dalších
    médiích a se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., O
    ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně
    nutnou.
5. Výherce také souhlasí s tím, aby údaje jím poskytnuté v rozsahu této soutěže, byly po dobu
    pěti let zpracovávány organizátorem k marketingovým účelům organizátora. Tento souhlas
    může být po uplynutí 12 měsíců písemně odvolán.
6. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci ,pořadatele a jejich rodinní příslušníci, stejně jako
    osoby spjaté s ostatními firmami, které se na soutěži podílejí.
7. Soutěžící berou na vědomí a respektují, že organizátor není povinen své rozhodnutí 
    o principu udělení výhry zdůvodňovat. Výhru není možné na organizátorovi právně vymáhat.

IV. Zve  ř  ejn  ě  ní pravidel sout  ěž  e  

1. Tato pravidla byla zveřejněna dne 16. listopadu 2015  v provozovně organizátora soutěže 
   a od tohoto dne jsou platná a účinná.
2. Pravidla jsou možná k nahlédnutí na stránkách www.radiojihlava.cz nebo www.nabytek-
    statory.cz nejpozději do ukončení soutěže.

V Jihlavě, 16. listopadu 2015                                                                                                     


