Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Pravidla soutěže
„Poznáváme firmy ve středních Čechách“
(dále jen „pravidla soutěže“)
1. Pořadatel soutěže
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram – Zámeček
s adresou úřadu: Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem
IČO: 25722077
DIČ: CZ25722077
(dále jen „pořadatel 1“)

2. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá od 15. června 2017 do 30. listopadu 2017 (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Místo konání
Středočeský kraj (dále jen „místo konání“), Česká republika

4. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každý žák/yně základní školy (sídlící ve Středočeském kraji),
nebo student/ka středního odborného učiliště/střední odborné školy/gymnázia (sídlící ve
Středočeském kraji) s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky Středočeského kraje, který (á) splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“).
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5. Podmínky účasti
a) Na webových stránkách www.khkstrednicechy.cz si účastník stáhne a vytiskne HRACI KARTU,
příp. informační brožuru soutěže „Poznáváme firmy ve středních Čechách“ (dále jen „návštěvní
knížka“)
b) V hrací kartě (příp. návštěvní knížce) účastník vyplní své identifikační údaje (jméno, příjmení,
adresa, telefon, e-mail), které vyloučí použití této knížky jinou osobou.
c) V průběhu konání soutěže účastník nasbírá potvrzení o své návštěvě v uvedených firmách,
které jsou uvedeny v návštěvní knížce.
d) Návštěvu v dané firmě si účastník nechá potvrdit pověřeným pracovníkem příslušné firmy,
který orazítkuje HRACI KARTU (nebo návštěvní knížku) a uvede podpis a datum uskutečněné
prohlídky. Podrobnější informace o výše uvedených firmách jsou k dispozici v návštěvní knížce
(HRACÍ KARTĚ, příp.v seznamu firem), která je k dispozici na www.khkstrednicechy.cz.
e) Pro zamezení příp. nesrovnalostí v doručení způsobených např. přeposíláním HRACÍ KARTY (či
návštěvnické knihy), doporučujeme vytvoření kopie HRACÍ KARTY s razítky navštívených firem
před odesláním. Účastník kopii HRACÍ KARTY (nebo návštěvní knížky) s identifikačními údaji a s
minimálně jedním potvrzením firmy zašle nebo odevzdá na adresu uvedenou pořadatelem
v návštěvní knížce (Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Pražská 298, 250 01 Brandýs
nad Labem-St.Boleslav). Návštěvník může příslušnou HRACÍ KARTU zaslat i formou scanu na emailovou adresu: sizlingova@komora.cz. Současně prosíme o ponechání si originálu pro případ
prokázání pravosti kopie či v případě problematického doručení.
f) Prostřednictvím uvedení jména firmy na HRACÍ KARTĚ v části: „Nominace do kategorie nejlepší
den otevřených dveří ve firmě“ může účastník hlasovat o tom, ve které z uvedených
navštívených firem se mu líbilo nejvíce. V rámci soutěže budou rozdány tzv. TOP ceny a dále
proběhne losování cen útěchy.
TOP ceny tzv. ceny „Pilného návštěvníka“, získají 3 návštěvníci s největším počtem
navštívených firem. Na základě vyhodnocení (přepočtení a řádného doložení počtu
navštívených firem) poroty, návštěvník s největším počtem návštěv získá iPad, návštěvník
s druhým největším počtem návštěv tablet a s třetím největším počtem návštěv získá
fotoaparát. Podmínkou zařazení do ceny „Pilného návštěvníka“ je návštěva min. 3 firem.
Ostatní účastníci s min. 1 potvrzenou návštěvou, kteří nebudou vyhodnoceni mezi 3
nejúspěšnějšími, budou zařazeny do slosování o ceny útěchy. Celkem budou vylosováni 3
návštěvníci. První vylosovaný získá tablet, druhý a třetí vylosovaný získá ceny- digitální
fotoaparát či dárkové poukázky.
2

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Ceny pro TOP „Pilné návštěvníky“ a 3 vylosované návštěvníky budou předány zajímavými
osobnostmi Středočeského kraje v termínu určeného komisí (předpoklad 14.12.2017). Přesný
termín bude uveden na www stránkách komory a bude příslušným oceněným sdělen i písemně
(poštou či mailem).

6. Výhry
top cena (cena pilné včeličky):
1. místo:

iPad

2. místo:

tablet

3. místo:

digitální fotoaparát

Cena útěchy:
1. místo:

tablet

2. místo:

digitální fotoaparát

3. místo:

dárkový poukaz

nejlepší den otevřených dveří ve firmě: vítězná firma získá čestný diplom
7. Vyhodnocování
Dne 7. prosince 2017 proběhne vyhodnocení zaslaných HRACÍCH KARET (příp. návštěvnických
kartiček) za účasti tříčlenné komise a losování cen útěchy. Losování provede náhodně vybraný
porotce a na losování bude dohlížet tříčlenná porota, která provedla vyhodnocení TOP cen.
TOP cenu získají první 3 návštěvníci s největším počtem získaných potvrzení, přičemž 1. TOP cenu
získá návštěvník s největším počtem potvrzení, 2. TOP cen návštěvník s 2. největším počtem
potvrzení a 3. TOP cenu návštěvník s 3.největším počtem potvrzení. V rámci slosování budou
vylosování celkem 3 účastníci, kterým bude postupně přiděleno první, druhé a třetí místo. Do
slosování již nebudou zařazeni návštěvníci, kteří získali TOP ceny.
Vyhodnocovat se bude i kategorie:„Nejlepší den otevřených dveří ve firmě“. Oceněna bude ta
firma, která získá nejvíce hlasů sečtených ze zaslaných nominačních archů od účastníků.
Vítězové budou kontaktováni pracovníkem Krajské hospodářské komory Střední Čechy, který
následně oznámí místo a přesný termín předání cen.
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Ceny budou předány významnými osobnostmi Středočeského kraje. Předpokládaný termín je
stanoven na 14.12.2017.
Z důvodu zajištění objektivity při vyhodnocení soutěže je možné, pokud budou mít zájemci z řad
účastníků soutěže zájem, aby byli při vyhodnocení a losování přítomni. Bližší informace
k vyhodnocení budou k dispozici na www.khkstrednicechy.cz.
8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
a) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je
plně dodržovat.
b) Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
pořadateli 1, případně jiné třetí osobě, jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a
předání výhry. Pořadatel shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky. Účastník
bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů
je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů,
jejich likvidaci a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje
bezplatně. V případě pochybností se může účastník obrátit na pořadatele .
c) Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, a
podobizny případných obrazových či zvukových záznamů účastníků, v souvislosti s prezentací
výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu jednoho roku od
skončení soutěže.
9. Další důležité podmínky soutěže
a) Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
b) Pořadatel neodpovídá za nedoručení vyplněné HRACÍ KARTY (nebo návštěvní knížky), uvedení
nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským
faktorem či technickou vadou), a za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
c) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, všech případných spolupracujících
agentur a osoby jim blízké ve smyslu §116 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z
těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána a tato výhra propadá ve
prospěch pořadatele.
d) Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka
soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo
u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže
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nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v
rozporu s dobrými mravy.
e) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky
předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům
předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za
věcné výhry či vymáhání výher právní cestou, není možná.
f) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v
souvislosti s užíváním výher. Reklamace výher je vyloučena.
g) Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo
soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě.
h) Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení
soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových
stránkách soutěže www.khkstrednicechy.cz.
i) Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu
uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později
nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V Brandýse nad Labem – St. Boleslavi dne 15. června 2017

Tato akce byla realizována za finanční podpory Středočeského kraje
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