Pravidla soutěže Viega – koupelna roku
Tato pravidla spotřebitelské soutěže Viega – koupelna roku (dále jen „soutěž“
a „pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky této
soutěže ve vztahu k soutěžícím na území České republiky.

1. Pořadatel soutěže
Provozovatelem soutěže je společnost VIEGA s.r.o., se sídlem Zdíkovská 61/3030,
150 00 Praha 5, IČO: 267 40 419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze pod spisovou značkou C 90803 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž se uskuteční v termínu od 15. 06. 2020 od 09:00:00 hod. do 15. 11. 2020 do
23:59:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“). Pro určování dob a lhůt v rámci soutěže
je rozhodný středoevropský čas.

3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s trvalým
pobytem v České republice (dále také “účastník“ nebo “soutěžící“). Účast
v soutěži je dobrovolná. Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím
zástupce.
3.2. Za účastníka soutěže a odesílatele soutěžní e-mailové zprávy je považována
osoba užívající e-mailovou schránku, ze které byla odeslána soutěžní zpráva
(čl. 4.1.2 pravidel). Odesláním soutěžní zprávy účastník potvrzuje, že je
oprávněným uživatelem e-mailové schránky, ze které soutěžní zprávu
odeslal.
3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i jim osoby
blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
3.4. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím pořadatele vyloučen soutěžící, který
zneužívá či porušuje pravidla, či který v souvislosti se soutěží porušuje práva
1/7

VIEGA s. r. o., Zdíkovská 61/3030, CZ-150 00 Praha 5, IČ: 26740419, DIČ: CZ26740419
Provozovna: Hrušovská 2969/13, 702 00 Ostrava tel/fax.: 00420-59-50 54 933, e-mail: info@viega.cz
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, číslo vložky 90803
Bankovní spojení: Deutsche Bank Aktiengesellschaft pobočka Praha, organizační složka, č. účtu: 3108900004/7910

anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy pořadatele nebo třetí osoby
anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.
3.5. Pořadatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen
z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek (předpokladů) soutěže, nebo o tom,
že se nestal výhercem v soutěži.

4. Průběh soutěže
4.1. Předpoklady pro účast v soutěži jsou:
4.1.1. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžícím pro účely
pořádání a vyhodnocení soutěže pořadatelem a pro účely zasílání
obchodních sdělení soutěžícímu;
4.1.2. zaslání soutěžní fotografie či soutěžních fotografií vyhovujících všem
požadavkům stanoveným v čl. 5 pravidel (dále jen „soutěžní fotografie“)
a kontaktních údajů soutěžícího v podobě jména, telefonního čísla,
kontaktní poštovní adresy a mailové adresy (dále jen „soutěžní zpráva“)
soutěžícím na elektronickou adresu pořadatele info@viega.cz v době
trvání soutěže. Doručení soutěžních fotografií či soutěžní zprávy
pořadateli jiným způsobem není možné (kupříkladu prostřednictvím
datového úložiště).
4.2. Kontaktní údaje soutěžícího zaslané v rámci soutěžního zprávy jsou
směrodatné pro identifikaci soutěžícího po celou dobu trvání soutěže.
4.3. Soutěže se může soutěžící zúčastnit pouze jednou, to znamená, že každý
soutěžící smí zaslat pořadateli pouze jednu soutěží zprávu. V případě, že
soutěží zašle pořadateli více soutěžních zpráv může být ze soutěže vyloučen.
4.4. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžícím končí jeho
účast v soutěži.

5. Obsah zasílaný soutěžícím
5.1. Nejméně jedna ze soutěžních fotografií soutěžícího musí zobrazovat nově
zrekonstruovanou či postavenou koupelnu/toaletu se zabudovaným
předstěnovým systémem Prevista (Prevista Dry, Prevista Dry Plus nebo
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5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

Prevista Pure) od pořadatele. To znamená, že na jedné ze soutěžních fotografií
musí být systém Prevista zachycený a jasně rozpoznatelný např.
prostřednictvím ovládací desky Viega Visign for Style, More, Public nebo Life.
Žádná ze soutěžních fotografií nesmí zobrazovat předstěnové systémy jiných
výrobců či propagovat výrobky, služby či podnik jiné osoby než pořadatele.
Každá soutěžní fotografie musí být v běžně používaném formátu (JPEG, GIF,
PNG nebo BMP) a minimálně ve velikosti souboru 2MB. Celková velikost
zasílaného soutěžního zprávy však nesmí přesáhnout velikost 8MB.
Není přípustné postprodukční ani jiné grafické upravování soutěžních
fotografií před jejich zasláním pořadateli.
Soutěžící je povinen získat svolení všech osob případně zobrazených na
soutěžní fotografii, a to v rozsahu nezbytném pro užití soutěžní fotografie
pořadatelem nejméně v rozsahu stanoveném v čl. 6 pravidel.

6. Licenční ujednání
6.1. V případě, že soutěžící v rámci soutěže zpřístupní pořadateli soutěžní
fotografii, která podléhá ochraně autorským právem (dále jen „dílo“), uděluje
soutěžící zpřístupněním díla v rámci soutěže pořadateli bezúplatné oprávnění
k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.
6.2. Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla
veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním
a územním rozsahu. Dílo může být užito i ke komerčním účelům, včetně užití
v rámci reklamy. Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo
zčásti poskytnout třetí osobě (poskytovat podlicence k dílu). Pořadatel je
oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Pořadatel nabývá licenci k dílu
okamžikem jeho zpřístupnění v rámci soutěže. Licence je poskytnuta na dobu
sedmdesáti (70) let od šíření díla v rámci soutěže. Pořadatel není povinen
licenci využít.
6.3. Pořadatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení
do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým
programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet
i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených pořadatelem
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(třetími osobami pověřenými pořadatelem) je pořadateli poskytnuta licence
i k takto změněnému dílu. Pořadatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod
svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je pořadatel
oprávněn k jeho zveřejnění.
6.4. Soutěžící výslovně prohlašuje, že při použití soutěžních fotografií pro
marketingové účely pořadatele v souvislosti s touto soutěží nebude požadovat
nyní ani nikdy v budoucnu od pořadatele jakékoliv finanční či jiné nároky.
6.5. Pokud by se ukázalo, že soutěžící zpřístupněním některé ze soutěžních
fotografií pořadateli porušil autorská práva nebo licenční ujednání, je soutěžící
povinen pořadatele plně odškodnit za jakoukoliv újmu, která by pořadateli
vznikla v důsledku porušení autorských nebo jiných práv třetích osob.

7. Výhry, výherci a vyhodnocení soutěže
7.1. V soutěži bude udělena jedna hlavní výhra (cena) a deset (10) druhých výher
(cen).
7.2. Hlavní výhrou (cenou) v soutěži je víkendový wellness pobyt pro dvě osoby
v resortu Špindlerův Mlýn v hodnotě přibližně 8.000,- Kč, který zahrnuje:
ubytování v hotelu Olympie v designovém dvoulůžkovém pokoji v horském
stylu, 4x snídani formou bufetu a 4x čtyřchodovou večeři (polévka a salát
formou bufetu, hlavní jídlo a dezert servírovaný), neomezený vstup do
wellness centra a bazénu po celou dobu pobytu (bazén s protiproudem
a masážní lavicí, whirlpool, Kneippův chodník, finská sauna 90°, bio sauna
55°), 2x hodinovou masáž v délce 60 minut dle vlastního výběru, parkování
u hotelu zdarma, wi-fi připojení. Termín pro víkendový pobyt si výherce
může po domluvě s pořadatelem vybrat dle svých preferencí a dostupné
ubytovací kapacity v období od 04. 12. 2020 do 18. 04. 2021, a to vyjma
vánočních, novoročních a velikonočních svátků. Termín je třeba vybrat
nejpozději do 04. 12. 2020.
7.3. Druhou výhrou (cenou) v soutěži je župan značky Calvin Klein v hodnotě do
3.000,- Kč. U županu značky Calvin Klein v hodnotě do 3.000,- Kč bude po
domluvě s pořadatelem možné upřesnit velikost, barvu, případně
dámskou/pánskou variantu dle výběru výherce.
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7.4. Soutěžící bere na vědomí a svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že pořadatel
nenese odpovědnost za jakékoli případné škody či jiné majetkové
i nemajetkové újmy způsobené využitím či užíváním výher ze soutěže.
7.5. Soutěžící, který se umístí v soutěži na prvním místě, získává v soutěži hlavní
výhru (cenu). Soutěžící, kteří se umístí v pořadí na druhém až jedenáctém
místě, získávají v soutěži druhou výhru (cenu).
7.6. Pořadí soutěžících v soutěži stanoví odborná porota určená pořadatelem,
a to v závislosti na originalitě a kvalitě soutěžních fotografií. Rozhodujícími
parametry při hodnocení soutěžních fotografií bude celkový design na
soutěžní fotografii zachycené koupelny/toalety i kvalita řemeslného
zpracování. Posuzována nebude kvalita fotografií samotných, ale kvalita,
kreativita a design realizovaného prostoru a instalace s použitím
předstěnového systému Viega Prevista. Rozhodnutí o výhercích je plně na
uvážení poroty bez možnosti odvolání.
7.7. Výherci v soutěži budou o výhře informováni e-mailem nejpozději do dvou
kalendářních týdnů od skončení soutěže. Pokud se výherce o výhru nepřihlásí
do 72 hodin (tj. nepotvrdí její přijetí), zaniká jeho právo na výhru a výhra
propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele. Výhry, které nebude možné
výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů pořadatele,
propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele. Výhry budou doručovány
pouze na území České republiky.
7.8. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že
vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je soutěžícím, který
zaslal soutěžní zprávu do soutěže. Odmítnutím podpisu takového čestného
prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.
7.9. Předání výher (cen) může proběhnout veřejně, a to za konkrétních podmínek
stanovených pořadatelem a v souladu s jeho pokyny. Soutěžící, který získá
výhru (cenu) v soutěži, je povinen pro veřejné předávání výher (cen)
poskytnout nezbytnou součinnost.
7.10. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
7.11. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou
obdobného typu a odpovídající hodnoty.
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8. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
8.1. Pořadatel plní svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace
o zpracování osobních údajů.
8.2. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, dává pořadateli soutěže
v souladu s ustanovením § 84 a § 85 občanského zákoníku, souhlas
s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových
snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho
projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním
soutěže či předáváním výher (dále jen „snímek“), a to pro komerční účely ve
všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení a všemi
obvyklými způsoby, s možností následné úpravy snímku a s jeho případným
spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje
pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního
omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek
v souladu s jeho určením poskytne.

9. Další ustanovení
9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či
změnit její pravidla, a to vše bez udání důvodu.
9.2. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno
v textové
podobě
a zveřejněno
na
internetové
stránce
www.viega.cz/koupelna-roku. Účinnost této změny nastává okamžikem
zveřejnění dle předchozí věty.
9.3. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito
nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená
v těchto pravidlech.
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9.4. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při
přenosu/doručování dat elektronickými prostředky.
9.5. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové
stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
9.6. Soutěžící se zavazuje uvádět pouze pravdivé údaje.
V Praze dne 15. 6. 2020

7/7

VIEGA s. r. o., Zdíkovská 61/3030, CZ-150 00 Praha 5, IČ: 26740419, DIČ: CZ26740419
Provozovna: Hrušovská 2969/13, 702 00 Ostrava tel/fax.: 00420-59-50 54 933, e-mail: info@viega.cz
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, číslo vložky 90803
Bankovní spojení: Deutsche Bank Aktiengesellschaft pobočka Praha, organizační složka, č. účtu: 3108900004/7910

