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Organizátor a pořadatel soutěže  

Pořadatelem soutěže je Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z. s.; se sídlem Dygrýnova 

816/8, Černý Most, 198 00 Praha, IČO: 00473146, DIČ: CZ00473146 (dále jen 

„pořadatel“.)  

Účast v soutěži 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území 

České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“), a dále 

osoba mladší 18 let, která bude v případně výhry zastoupena zákonným zástupcem. Ze 

soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k České 

asociaci paraplegiků a osoby jim blízké. Každý se může soutěže zúčastnit pouze 

jedenkrát, splní-li veškeré podmínky pro účast dle pravidel.  

Mechanismus soutěže 

Soutěžící se, pokud jím již není, stane fanouškem FB stránek Hvězdný bazar a FB stránek 

Levandulová farma z Jižní Moravy. Následně vloží pod soutěžní post na stránce 

Hvězdného bazaru komentář dle konkrétního zadání v tomto postu. Porota složená ze 

zástupců pořadatele vybere dle vlastního uvážení (zaujetí, originality, vtipnosti, 

inspirativnosti) atd. výherce tří cen. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými 

mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do 

práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Nesmí být také namířeny proti pořadateli, 

poškozovat jeho dobré jméno a zájmy. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky 

vyřazeny a smazány. 

Doba konání soutěže 

Soutěž se uskuteční v období stanoveném v textu příspěvku. Soutěžní komentáře přidány 

po této hodině budou neplatné.  

Porušení pravidel  

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má 

podezření, že se během soutěže dopustili porušení těchto pravidel, porušení pravidel 

sociální sítě Facebook či jiného nekalého a podvodného jednání. Proti rozhodnutí 

pořadatele se nelze odvolat. Porušení pravidel může mít za následek vyloučení účastníka 

ze soutěže. 

Výherce soutěže 

Výherci budou označeni pod soutěžním příspěvkem formou odpovědi na své komentáře, 

ve které jim oznámíme výhru, nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže. Pokud se do 7 

https://czepa.cz/
https://www.facebook.com/HvezdnyBazar/
https://www.facebook.com/LevandulezMoravy/


2 

dnů neozvou pořadateli formou FB zprávy za účelem poskytnutí adresy k zaslání výhry, 

výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výběr je plně v kompetenci poroty.  

Výhry 

Výhry jsou specifikovány v soutěžním postu. Výhry nelze vymáhat soudně a nelze je 

vyplatit v penězích. Výhry budou dle domluvy s výhercem buď výhercem osobně 

vyzvednuty či odeslány pořadatelem na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty; 

pořadatel nenese zodpovědnost za nedoručení výhry či jiné komplikace způsobené 

doručovatelem. Výhry nelze vymáhat soudně ani alternativně vyplatit v penězích. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a 

odpovídající hodnoty 

Změna či ukončení soutěže  

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž přerušit, odložit, zrušit, jednostranně změnit 

či doplnit její pravidla bez jakýchkoliv nároků na náhradu. 

Osobní údaje 

Každý účastník soutěže dává svou dobrovolnou účastí v soutěži automaticky souhlas ke 

zpracování svých osobních údajů v rozmezí jméno, příjmení, korespondenční adresa, a to 

pouze za účelem případného předání ceny. Tyto údaje po skončení soutěže pořadatel 

maže a dále nevyužívá. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze písemně odvolat za 

podmínek stanovených platnými právními předpisy. Účastník má zároveň dle §21 zákona 

o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, 

zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že jeho 

jméno a fotografie z předání bude použita k propagaci kanály pořadatele. 

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována 

společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook tedy nenese žádnou 

odpovědnost za její průběh a výsledky. 

Tato pravidla nabývají účinnosti zveřejněním a soutěžící s nimi automaticky souhlasí 

zapojením do soutěže.  

 

V Praze dne: 26.5.2020 


