Obchodní podmínky k soutěži ID 003 patné ke dni 27.3.2012
I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí k soutěži s názvem: „Vyhrajte roční kurz angličtiny s učebnicí zcela zdarma a další ceny!“. ID
(interní identifikační údaj této soutěže je 003)
2. Soutěž vyhlašuje a organizuje společnost SM RESEARCH, s.r.o. (IČ 60715863), která je provozovatelem Americké Jazykovky
– dále jen „pořadatel“.
3. Osoba, která splňuje podmínky pro účast v soutěži a také se soutěže účastní je v textu dále uváděna jako „soutěžící“.
4. Pod pojmem „zveřejnit soutěžící“ se rozumí zapojení soutěžícího, který splnil podmínky pro účast v soutěži, do soutěže.
5. Pod pojmem „výherce“ se rozumí soutěžící, který získal největší počet hlasů, druhý největší počet hlasů či třetí největší
počet hlasů po uzávěrce soutěže.
6. Pod pojmem „roční kurz“ se rozumí kurz probíhající ve školním roce 2012/2013, který se skládá z podzimního semestru a
jarního semestru (neobsahuje letní kurzy). Délka kurzů je 32 vyučovacích dní celkem
7. Pod pojmem „půlroční kurz“ se rozumí kurz probíhající podzimním semestru školního roku 2012/2013. Délka kurzů je 16
vyučovacích dní celkem.
8. Pod pojmem „čtvrtletní kurz“ se rozumí kurz probíhající v první polovině podzimního semestru v rozmezí měsíců září až
listopad dle data zahájení, vždy však o délce 8 vyučovacích dní celkem.
9. Pod pojmem „učebnice“ se rozumí libovolná učebnice z aktuální nabídky jazykové školy.
10. Pod pojmem „uzávěrka soutěže“ se rozumí ukončení soutěže. Po ukončení soutěže již není možné hlasovat a výsledky
jsou tudíž neměnné.
11. Pod pojmem „fotografie“ se rozumí fotka, kterou soutěžící zaslal za účelem soutěže prostřednictvím soutěžního
formuláře.
12. Pod pojmem „ostatní lidé“ se rozumí osoby, které nejsou soutěžícími, tzn. každý, kdo se neúčastní soutěže.
13. Pod pojmem „soutěžní formulář“ se rozumí formulář zveřejněný za účelem soutěže na následujícím odkazu:
II.

Pravidla soutěže

1. Soutěž je zahájena dne 27. 3. 2012
2. Soutěžící si vybere oblíbenou celebritu (např. Lady GaGa) nebo postavu z filmu (např. Superman). Celebrita nebo postava
z filmu musí být z USA, Kanady, Velké Británie, nebo Austrálie.
3. Poté se převleče za zvolenou postavu a nechá se vyfotografovat. Fotografie musí mít velikost max.1MGB a musí být
přiměřeně kvalitní.
4. Vyplní soutěžní dotazník se svými kontaktními údaji, přiloží fotku a krátký komentář k fotografii, který bude zveřejněn.
Před odesláním musí soutěžící potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pokud tak neučiní, nemá nárok na účast
v soutěži.
5. V případě, že soutěžící splní podmínky pro účast v soutěži, tak je pořadatelem následně přidán do soutěže, jeho fotografie
a komentář k ní jsou zveřejněny.
6. Následně mohou soutěžící a ostatní lidé hlasovat (nejen soutěžící sami, ale i ostatní návštěvníci webových stránek). Každý
návštěvník může 1x denně hlasovat a podpořit jednu či více fotografií, eventuelně všechny. Nicméně každou max. 1 x denně.
Následující den může svou volbu opakovat. Průběžné výsledky jsou veřejné.
7. Uzávěrka soutěže bude 30. 4.2012 ve 24:00h
8. Výherci se stanou první tři soutěžící s největším počtem hlasů
III.
Ceny do soutěže
1. 1. Místo (soutěžící s největším počtem hlasů): Roční kurz angličtiny 1x týdně dle výběru výherce (včetně učebnice).
Výherce může zaměnit za půlroční kurz 2x týdně s učebnicí. Zvolený kurz musí být zahájen v září či říjnu 2012.
2. 2. Místo (soutěžící s druhým největším počtem hlasů): Půlroční kurz angličtiny 1x týdně dle výběru výherce (včetně
učebnice). Výherce může zaměnit za čtvrtletní kurz 2x týdně s učebnicí. Zvolený kurz musí být zahájen v září či říjnu 2012
3. 3. Místo (soutěžící s třetím největším počtem hlasů): Čtvrtletní kurz angličtiny 1x týně dle výběru výherce (včetně
učebnice). Zvolený kurz musí být zahájen v září či říjnu 2012
IV.

Podmínky pro účast v soutěži

1. Soutěžící musí být osoba starší 18ti let.
2. Soutěžící nemusí být občanem ČR.
3. Soutěžící nesmí být zaměstnancem společnosti SM RESEARCH, s.r.o. ani členem rodiny zaměstnance této společnosti.
4. Přihlášení soutěžícího musí proběhnout výhradně prostřednictvím soutěžního formuláře, jiný typ přihlášení do soutěže je
neplatný.
5. Fotografie soutěžících musí splňovat tyto náležitosti:
a. Fotografie musí být autentická – musíte jí vytvořit vy sami, nelze použít např. fotografie stažené i z internetu apod.
b. Nejsou kladeny žádné požadavky na úhel focení nebo další náležitosti.
c. Fotografie nesmí být vulgární či pohoršující
d. Obsah fotografie nesmí být v rozporu s českým právním řádem
e. Fotografie nesmí být dodatečně upravována v grafických programech
V.
Práva a povinnosti pořadatel
1. Pořadatel výherce vyhlásí do 5ti pracovních dnů prostřednictvím našich webových stránek, facebooku a dalších medií na
základě reálných výsledků.
2. Pořadatel dále zašle všem výhercům upozornění, že vyhrály na jejich e-mail. Neručí však za to, že výherce e-mail obdrží.
Pořadatel rovněž neručí za převzetí výhry soutěžícím.
3. Pořadatel zajistí, aby byly průběžné výsledky veřejné.
4. Pořadatel bude ve vlastním zájmů co nejdříve zveřejňovat soutěžící, kteří splnili podmínky pro účast v soutěži.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo neuveřejnit fotku v případě podezření, že fotografii není autentická a to i bez sdělení
zdůvodnění.
6. V případě, že se soutěže nezúčastní alespoň 5 soutěžících, vyhrazuje si pořadatel právo soutěž ukončit bez vyhlášení
vítěze.
7. Pořadatel má právo zasílat soutěžícím informační či propagační materiály na adresu, kterou uvedly v soutěžním formuláři.
8. Pořadatel nenese žádnou právní zodpovědnost za fotografie, které jsou zveřejněny soutěžícími
VI.
Práva a povinnosti soutěžícího
1. Soutěžící nese zodpovědnost za fotografii, kterou do soutěže zaslal a prohlašuje, že fotografie neporušuje ničí autorská
práva – tzn. je zcela autentická a není stažená z internetu nebo oskenovaná z časopisu apod. V případě, že soutěžící poruší
autorská práva, nese případnou právní zodpovědnost sám, bez účasti pořadatele.
2. Soutěžící souhlasí se zveřejněním jeho fotografie, komentáře k fotografii, jména a příjmení pro marketingové účely
společnosti SM RESEARCH, s.r.o. ve spojení s touto soutěží.
3. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních a propagačních materiálů na e-mailouvu adresu, kterou uvedli v soutěžním
formuláři.
4. Soutěžící, který se stane výhercem, může výhru využít buď pro sebe, nebo jí přenechat další osobě.
5. V případě, že se výherce rozhodne přenechat výhru další osobě, tak musí nejpozději do 15. května tuto informaci sdělit na
e-mail info@americkajazykovka.cz. Obsahem tohoto sdělení musí být jméno a příjmení obdarovaného, jeho trvané bydliště,
telefonní číslo, e-mail. Následně obdarovanému vytvoříme účet a on sám následně vybere kurz, o který má zájem. Po
15.květnu již nemůže výherce výhru přenechat další osobě.
6. Výherce nebo osoba, které byla výhra přenechána v souladu s odstavcem 3. musí si zvolit kurz nejpozději do 15. 8. 2012.
Pokud tak neučiní, tak výhra propadá bez nároku na náhradu.
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VII.
Závěrečná ustanovení
Na výhry v soutěži nelze uplatnit právní nárok.
Osoba zodpovědná za pořadatele je Tomáš Slepička

