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VÁNOČNÍ SOUTĚŽ S PRAŽSKÝM OPERAČNÍM PROGRAMEM 

pravidla 

 

 

Vánoční soutěž s pražským operačním programem (dále jen „soutěž“) vyhlašuje ČR – Magistrát 

hlavního města Prahy (dále jen „vyhlašovatel“), Mariánské náměstí 2, 110 15 Praha 1. Organizátorem 

soutěže je Odbor evropských fondů. Účelem soutěže je šíření obecného povědomí o Operačním 

programu Praha – pól růstu České republiky. 

•  Soutěž probíhá od pondělí, 18. 12. 2017, 9:00 hod. do úterý, 19. 12. 2017, 20:00 hod (tj. 2 dny).  

• Přihlášení do soutěže probíhá vložením komentáře pod příspěvek na facebookové 

stránce www.facebook.com/PrahaEU. 

•  Soutěž vyhrávají ti tři výherci, kteří nejdříve pošlou správnou odpověď jako první, druhý a třetí. 

Rozhoduje čas přijetí správných odpovědí. V případě, že žádná z odpovědí nebude správná, budou jako 

vítězové označeni ti tři soutěžící, kteří se správné odpovědi přiblíží nejvíce.  

•  Výherní cenou pro každého ze tří výherců je jeden externí disk o velikosti 1TB (dále jen „cena“). 

•  Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí 

v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce. 

•  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora – Magistrátu hlavního města Prahy. V 

případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá a bude předána 

dalšímu kandidátovi v pořadí. 

•  Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 

•  Vyhlášení vítězů proběhne nejpozději do čtvrtka, 28. 12. 2017, do 17:00 hod. 

•  Výherci budou obeznámeni pomocí zpráv na Facebooku a budou vyzváni k osobnímu převzetí výhry. 

Komunikace s každým výhercem bude poté probíhat pomocí e-mailové adresy daného soutěžícího, 

kterou uvede výherce v soukromé poště Facebooku. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího do 21 

dnů od vyhlášení, bude ze soutěže vyřazen a cena bude předána dalšímu soutěžícímu v pořadí. 

•  Organizátor soutěže se zavazuje vyzvat každého výherce k osobnímu převzetí výhry s dodáním data, 

místa a času převzetí výhry nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů. 

•  Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách organizátora a na Facebookových 

stránkách soutěže. 
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•  Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. 

Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. 

•  Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje 

se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si 

organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. 

•  Soutěžící přihlášením do soutěže automaticky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů 

poskytnutých v rozsahu této soutěže organizátorovi soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu 

vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím 

poskytnutého jména a fotografie z předávání výhry ve sdělovacích prostředcích a na webových 

stránkách organizátora, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži. 

•  V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních 

norem mezinárodního práva soukromého. 

•  Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech 

soutěže. 

•  Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo 

zrušit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - Odbor evropských fondů Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
e-mail: info@penizeproprahu.cz, olga.touskova@praha.eu 

tel.: +420 236 003 921 
web: www.penizeproprahu.cz 
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