Podmínky soutěže „BarumHra“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „BarumHra“. Tato pravidla
jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže, obsažená v
propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze
formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Pravidla a podmínky soutěže
1. Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem soutěže „BarumHra“ (dále jen „soutěž”) je
společnost Continental Barum s.r.o. se sídlem Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 765 02, zapsaná v
Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, spisová vložka 15057, IČ:
45788235, DIČ: CZ 699 000 347 (dále jen „pořadatel“) (dále jen „kontaktní adresa“). Soutěž se řídí
výlučně těmito Pravidly a podmínkami soutěže (dále jen „pravidla”).
2. Provozovatelem a technickým správcem soutěže je společnost FaceX Production s.r.o., se
sídlem: Žerotínova 720/16 757 01, Valašské Meziříčí, IČO 26867583, DIČ CZ26867583 (dále jen
„provozovatel“).
3. Podmínky účasti
a) Soutěže se mohou účastnit pouze na svéprávnosti neomezené fyzické osoby starší 18 let, s
trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“).
b) Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby.
c) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému) organizátora a jeho mateřských, resp. dceřiných společností, jakož i
zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) agentur, které se podílejí
na přípravě a realizaci soutěže včetně provozovatele, a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22
z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
4. Místo a doba konání soutěže
Soutěž se koná v době od 14. 9. 2020 00:00:01 hod. do 22. 11. 2020 23:59:59 hod. včetně (dále jen
„doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).
5. Účast v soutěži:
Účastník se soutěže zúčastní tak, že se v době konání soutěže zaregistruje na internetových
stránkách www.barumhra.cz (dále jen „akční web“). K úspěšné registraci prostřednictvím akčního
webu je účastník povinen vyplnit pravdivě všechna povinná pole do zde umístěného registračního
formuláře (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) a potvrdit souhlas s pravidly soutěže a se
zpracováním osobních údajů. Za účastníka je považována osoba, jejíž údaje byly vyplněny v
registračním formuláři.
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Účastníci jsou oprávněni se do soutěže o sadu pneumatik Barum registrovat maximálně 1x.
Registrace účastníka na www.barumhra.cz není zpoplatněna. Účastník soutěže je povinen uvést při
registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře nebude
vyplněna pravdivými anebo úplnými údaji, bude takový účastník ze soutěže vyloučen. Pro účely
vyhodnocení soutěže je účastník identifikován na základě telefonního čísla, s nímž se zapojil do
soutěže (tedy toho telefonního čísla, které uvedl v registračním formuláři na www.barumhra.cz).
6. Mechanika soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 14. 9. 2020 do 22. 11. 2020 včetně.
Losování výhry proběhne 23. 11. 2020.
Výherci budou určeni na základě losování. Losování proběhne elektronicky pomocí aplikace
náhodného výběru. Losování výherců výhry proběhne ze všech platných webových registrací, které
byly do soutěže řádně doručeny. Za celou soutěž bude vylosován 1 výherce.
Soutěžící je povinen pro řádné zapojení do soutěže dodržet následující postup:
a) registrovat se do soutěže (vyplnit požadované údaje) do 22. 11. 2020 23:59:59 hod. včetně.
b) v případě vylosování převzít výhru.
V případě porušení výše uvedeného postupu bude soutěžící ze soutěže vyloučen.
7. Výhra, výherce a předání výhry
Výhra:
Výhrou v soutěži je poukaz na odběr sady pneumatik Barum dle vlastního výběru v maximální
hodnotě 10 000 Kč včetně DPH (dále také jako „výhra“).
Společná ustanovení pro výherce, výhry:
Hlavním identifikátorem výherce je telefonní číslo.
Oznámení a předání výhry
a) Výherce je informován o výhře v soutěži do 10 pracovních dní ode dne losování, a to na
email, který výherce zadal při příslušné registraci a na telefonní číslo, které výherce zadal při
příslušné registraci.
b) Výherce je požádán o zaslání kontaktních údajů, tedy jména, příjmení a celé adresy na území
ČR na email info@barumhra.cz.
c) Následně bude výherce výhry telefonicky provozovatelem, který s výhercem dojedná místo a
způsob předání hlavní výhry.
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d) Organizátor ani provozovatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění, poškození či ztrátu
zásilky s výhrou. Výhra, která bude organizátorovi vrácena jako nedoručená, propadá ve
prospěch organizátora.
e) Žádný ze subjektů podílejících se na soutěži nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již
na zdraví či majetku, způsobenou výhercem nebo výhrou.
f)

Účastníci soutěže dokončením registrace výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a
město trvalého bydliště může být uvedeno na www.barumhra.cz v případě, že se stanou
výherci v soutěži.

8. Práva a omezení
a) Pokud bude účastník soutěže podezřelý z nepoctivého jednání v rámci soutěže nebo z
jakéhokoliv jiného jednání v rámci soutěže, které odporuje dobrým mravům nebo jakkoli
obchází pravidla soutěže, bude takový účastník ze soutěže vyloučen, a v případě vzniku nároku
na výhru bude výhra předána dalšímu bezprostředně následujícímu účastníkovi v pořadí.
b) Vyobrazení výher na dokumentech souvisejících se soutěží, internetových stránkách, případně
jinde, jsou pouze ilustrativní. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla nebo výhru v
soutěži při zachování její hodnoty (viz Závěrečná ustanovení), přičemž v této souvislosti není
možné požadovat finanční náhradu, ani se jejího vyplácení domáhat soudní cestou. Jakákoliv
účast neshodující se s těmito pravidly se považuje za neplatnou.
9. Účast v soutěži, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy
Přihlášením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro tyto účely – více
informací viz Souhlas se zpracováním osobních údajů.
10. Závěrečná ustanovení
a) Soutěž se řídí výhradně těmito pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží
pouze pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici na akčním webu. Originál je uložen na
kontaktní adrese organizátora.
b) Každý účastník soutěže se účastní soutěže s vědomím, že může požadovat výhry pouze v
rozsahu a za podmínek stanovených těmito pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel soutěže
či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka si organizátor vyhrazuje právo
účastníka ze soutěže bez náhrady vyřadit (a to v případě, že účastníkovi dopomohla svým
podvodným či nekalým jednáním k výhře třetí osoba).
c) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry
soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V
případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem, je účastník povinen
organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek.
d) Organizátor ani provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí
účastníka v soutěži či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.
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e) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než ta, která jsou
uvedená v těchto pravidlech.
f)

Organizátor ani provozovatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník
případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

g) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo které se nepodaří rozdělit,
odevzdat, doručit na výhercem uvedené kontaktní údaje propadají bez náhrady ve prospěch
organizátora.
h) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla, soutěž odložit, zkrátit dobu trvání
soutěže, přerušit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo
výměny výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě. V případě, že dojde ke změnám v těchto
pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým
zněním pravidel bude dostupný na akčním webu. Účinnost této změny nastává okamžikem
zveřejnění dle předchozí věty.
i)

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže,
nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat
přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

V Otrokovicích, dne 28. 8. 2020
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