PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Velká letní soutěž NaKole.cz 2011“
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je, NaKole o.s., Devonská 1000/3, 152 00 Praha 5, IČO: 26994712, registrovaná
Ministerstvem vnitra, pod č.j. VS/1.1/60390/05-R (dále jen „pořadatel“).
Organizačním zajištěním soutěže byl pověřen Václav Vrtal, Devonská 1000/3, 152 00 Praha 5, IČO:
65600169, registrovaný na ŽÚ Praha 5 pod pod č.j. ZIV/U4291/2005/Obu (dále jen „organizátor“).

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat na internetových stránkách www.nakole.cz v době od 21. 3. 2011 do
15. 7. 2011 včetně (dále jen „doba platnosti soutěže“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15 let s adresou pro doručování na území
České republiky (dále jen „soutěžící“).
K tomu, aby se soutěžící platně zúčastnil této soutěže, musí:
1. Úspěšně se registrovat na internetové adrese http://www.nakole.cz/uzivatel/registrace/.
Pokud je soutěžící již registrovaným uživatelem NaKole.cz, nemusí registraci provádět znovu.
Registrací pro účely soutěže se rozumí vyplnění jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy,
přezdívky a hesla.
2. Soutěžící pod svojí přezdívkou vloží na internetové adrese www.nakole.cz/blogy text o
minimální délce 2000 znaků s minimálně jednou ilustrační fotografií. Text a fotografie by
měly tematicky souviset s cykloturistikou nebo s jízdním kolem.
3. Každý účastník se může zúčastnit soutěže opakovaně.
4. Po skončení soutěže budou vyhodnoceny nejlepší soutěžní texty, a to prostřednictvím
nejvyšší „karmy“. Karma blogu se vypočítává automaticky a zahrnuje v sobě čtenost a počet
bodů přidělených čtenáři. Pokud napíše jeden registrovaný účastník více textů, do soutěže
bude započítán pouze jeden z nich, a to příspěvek s nejvyšší karmou.
4. CENY A VÝHERCI
Pořadatel vkládá do soutěže následující výhry:
• Jízdní kolo AGang Ritual 5.0
• Poukaz na ubytování v apartmánových domech Wildbach nebo Blueberry v obci Leogang,
Rakousko v hodnotě 4 000 Kč
• Poukázku na přilbu ABUS Win-RII,
• Poukázku na přilbu ABUS Arica,
• Poukázku na přilbu ABUS Chaox

•
•

3 páry velkoobjemové expediční vodotěsné brašny Sport Arsenal, art. 312
10 publikací z nakladatelství Cykloknihy.

Autor 1. vyhodnoceného textu vyhrává jízdní kolo AGang Ritual 5.0.
Autor 2. vyhodnoceného textu získává Poukaz na ubytování v apartmánových domech Wildbach
nebo Blueberry v rakouských Alpách.
Autor 3. -5. vyhodnoceného textu získává poukázku na přilbu ABUS.
Autor 6. -8. vyhodnoceného textu získává 1 pár vodotěsných brašen Sport Arsenal art. 312.
Autor 9. -18. vyhodnoceného textu získává některou z publikací vydanou v nakladatelství Cykloknihy.
Výhry v soutěži nelze zaměnit za platbu v hotovosti.
Nevyzvednuté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům sdružení
NaKole.cz.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení výher v případě změny bydliště soutěžícího, pokud mu tato
změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena a dále za ztrátu, poškození, zničení nebo
nedoručení výher z důvodů spočívajících na straně partnerů soutěže.

5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Do soutěže nebudou zařazeny texty nebo fotografie, které jsou v rozporu s podmínkami pro
uveřejnění blogů. Především se jedná o pornografický, rasistický, mravně pohoršující a další obsah,
který odporuje zákonům České republiky. Z uveřejnění jsou vyloučeny také komerční sdělení a
inzerce. Úplné podmínky pro psaní blogů jsou zveřejněny na internetové adrese
http://www.nakole.cz/clanky/694-podminky-pro-psani-blogu.html.
Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem zadavatele vyloučit
takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži
podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky
této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání a soudního přezkumu.
6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její
pravidla stejně tak, jako nahradit výhry výhrami jiného typu a odpovídající hodnoty a dále měnit
podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty dodavatelem tak, aby mohly
být soutěžícím vydány v souladu s těmito pravidly.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se
této soutěže.
Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
Výhry v soutěži nelze zaměnit za platbu v hotovosti.
Hráči nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedeny v těchto
pravidlech.
Vstupem do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla.

7. OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí v soutěži registrací na internetových stránkách www.nakole.cz vyjadřuje soutěžící v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních
údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi jakožto zpracovateli, který bude osobní údaje
zpracovávat. Pořadatel soutěže tímto informuje účastníky soutěže, že poskytnuté osobní údaje
použije pouze za účelem vyhodnocení soutěže a rozeslání výher. Správcem dat je NaKole, o.s.,
Devonská 1000/3, 152 00 Praha 5, IČ: 269 94 712. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto
osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob
pověřených pořadatelem, zejména subjekty pověřenými zajištěním této soutěže a provozem a
správou www.NaKole.cz.
Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména
že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování
nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas
může být kdykoli bezplatně odvolán, a to písemným sděleným odeslaným na adresu organizátora a
dále má soutěžící práva dle § 11, §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům,
které se jej týkají, a právo je opravit blokováním nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek vyloučení
soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním
soutěžícímu.
Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užívat v souladu s § 12 zákona
č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích,
propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným
způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže. Odvolání souhlasu má za následek
vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím
předáním soutěžícímu.
Odesláním, textu a fotografie soutěžící potvrzuje, že je autorem fotografie/textu nebo je
vlastníkem autorských práv a je oprávněn tyto fotografie/texty uveřejnit na internetu a takto je i
šířit. Soutěžící (tedy vlastník autorských práv) dále odesláním fotografie potvrzuje, že v případě
zaslání fotografie zachycující osobu obdržel souhlas subjektu fotografie s pořízením jejího záznamu
a umístěním fotografie/videa na webových stránkách www.nakole.cz.
Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže dispozici na
webových stránkách www.nakole.cz/soutez.

