Úplná pravidla marketingové soutěže
„99+1 Broumovsko oSOBnĚ“
28. 3. 2014 - 28. 2. 2015

1. Organizátor soutěže
1.1. Organizátorem a pořadatelem soutěže „99+1 Broumovsko oSOBnĚ“ (dále jen
„soutěž“) je společnost ProRegiony s.r.o., Za kovárnou 422/19, PSČ 109 00, Praha Dolní Měcholupy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, Oddíl C, vložka 199097, IČ: 24268682 (dále jen „Organizátor“ nebo
„Pořadatel“). Organizátor zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného
průběhu soutěže.
1.2. Technická podpora soutěže: ERIKA, a.s., Na Příkopě 9-11, Praha 1, PSČ 110
00, IČ 25098900, DIČ CZ25098900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 (dále jen „technická podpora“).
2. Údaje o soutěži
2.1. Název - „99+1 Broumovsko oSOBnĚ“
2.2 Termín a místo konání - od 28. 3. 2014 (00:00:01) do 28. 2. 2015 (23:59:59),
(dále jen „doba konání soutěže“) na vybraných místech v Královéhradeckém kraji
2.3 webová adresa – www.playbroumovsko.cz
3. Podmínky účasti v soutěži
3.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo s
doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). V případě osob
mladších 18 let jsou tito povinni mít písemný souhlas zákonného zástupce, a to
zejména pro případné převzetí výhry.
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru k Organizátorovi soutěže, správci SMS systému, jakož i osoby blízké těmto
osobám. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, tento
výherce ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.
3.2. Podmínky účasti v soutěži. Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která:
- splňuje výše uvedené podmínky a tato úplná pravidla
- získá „Herní mapu s průvodcem soutěží“ (dále jen „Průvodce“) s unikátním
kódem jako součást vstupného na výstavu Play Broumovsko
- získá unikátní etiketu výstavy Play Broumovsko, která se vydává jako součást
vstupného na výstavu
- získá unikátní etiketu Kláštera v Broumově, která se vydává jako součást
vstupného na prohlídku Kláštera v Broumově

4. Specifikace termínů
4.1. Průvodce. Každý Průvodce obsahuje:
- herní mapu s označením 100 míst zapojených v soutěži (dále jen „Herní
místa“)
- průvodce soutěží se základním popisem Herních míst
- jeden unikátní kód, který je uvedený na herní mapě i na průvodci soutěží
- základní informace o výstavě Play Broumovsko
- stručný výpis základních bodů těchto úplných pravidel
4.2. Herní místa a jejich unikátní etikety. Herními místy jsou regionální prodejci zboží,
regionální poskytovatelé služeb a regionální turistická místa. Každé herní místo má
své číselné označení, pod kterým je uvedené na herní mapě, v základním popisu
v průvodci a na webových stránkách www.playbroumovsko.cz. Každý z nich vydává
soutěžícím svojí unikátní etiketu se svým motivem a číslem.
4.3. Soutěžící. Soutěžící získávají etikety od Herních míst po splnění specifických
podmínek. Těmi jsou:
- při návštěvě Herního místa oznámí, že chce získat etiketu
- uskuteční na Herním místě nákup v rozmezí:
o 100 – 299 Kč / 1ks etikety
o 300 – 499 Kč / 2ks etikety
o 500 Kč a více / 3ks etikety
- minimální částka 100 Kč může být u některých Herních míst nižší
Soutěžící vylepuje každou etiketu do svého Průvodce na místo jí určené. Pokud má
etiket daného Herního místa více, může jí využít do svého dalšího Průvodce,
případně jí vyměnit s dalším soutěžícím za jinou etiketu. V případě, že získá potřebný
počet unikátních etiket (dle typu hry 10 nebo 25), může se zapojit do soutěže.
4.4. Žolík. Žolík je specifická etiketa, kterou mohou soutěžící získat na jednorázových
akcích v regionu (seznam akcí je průběžně zveřejňován na
www.playbroumovsko.cz). Žolíka může soutěžící vylepit do svého Průvodce místo
libovolné soutěžní etikety (kromě povinných míst č. 1 – výstava PLAY a č. 2 – Klášter
Broumov) a tím ji plnohodnotně nahradit. Počet vylepených platných žolíků v jednom
Průvodci je dle typu hry omezen takto:
- Typ hry „25“ – soutěžící může vylepit maximálně 10 etiket Žolíka
- Typ hry „10“ – soutěžící může vylepit maximálně 5 etiket Žolíka
5. Zapojení do soutěže. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že:
5.1. Získá a vylepí do jednoho Průvodce předepsaný počet unikátních etiket dle
příslušného typu hry. Typy hry jsou:
- „25“ – soutěžící musí získat minimálně 25 ks unikátních etiket, každou od
jiného Herního místa, případně nahradit max. 10 ks unikátních etiket etiketou
Žolík
- „10“ – soutěžící musí získat minimálně 10 ks unikátních etiket, každou od
jiného Herního místa, případně nahradit max. 5 ks unikátních etiket etiketou
Žolík

5.2. Zaregistruje se:
a) Zašle SMS v přesně definovaném tvaru na telefonní číslo 900 06 09.
Tvar SMS je následující:
PLAY mezera ČÍSLO HRACÍ KARTY
Příklad:
PLAY 018830
Slovo PLAY se musí nacházet na začátku zprávy, nezáleží, zda je uvedeno velkým či
malým písmem. Pokud není tato podmínka uvedená, není SMS zařazená do
systému.
Cena jedné odeslané SMS zprávy je 6 Kč vč. DPH. Na zaslanou SMS není
nastavena odpovědní SMS.
b) NEBO vyplní registrační formulář na stránce www.playbroumovsko.cz
5.3. Na zadní straně herní mapy vyplní všechny údaje v kontaktním formuláři.
Odstřihne a zašle Herní mapu ke kontrole na adresu
Agentura pro rozvoj Broumovska
Klášterní 1, P.O. Box 81
550 01 Broumov
Bez vyplněných údajů nebude herní mapa uznána jako platná.
5.4. S jedním unikátním kódem je možné se registrovat do soutěže pouze jednou, a
to v době trvání soutěže od 28. 3. 2014 do 28. 2. 2015.
5.5. Registrace daného soutěžícího se vyhodnocuje k datu a času provedené
registrace a to pouze v případě, že je na příslušné Herní mapě (se shodným
unikátním kódem) řádně vyplněn kontaktní formulář a že je v Herní mapě správně
vylepen potřebný počet soutěžních etiket dle daného typu hry
(dále jen „soutěžní vstup“).

6. Mechanika SMS a soutěžních vstupů:
6.1. Soutěžící se může zaregistrovat do soutěže prostřednictvím zaslané SMS nebo
zasláním soutěžního vstupu prostřednictvím registračního formuláře na
www.playbroumovsko.cz.
6.2. Každý ze soutěžících může v průběhu celého soutěžního období zasílat
neomezený počet platných SMS či soutěžních vstupů, vždy však s novým unikátním
kódem uvedeným v Průvodci soutěží.
6.3. Soutěžící je povinen uschovat si Průvodce soutěží se stejným unikátním kódem,
pomocí kterého se zapojil do hry a který je také na Herní mapě, kterou zaslal poštou
ke kontrole. Organizátor má právo si v rámci předání cen tohoto Průvodce vyžádat.
V případě, že ho Soutěžící nepředloží, nebude mu cena předána.
7. Výhry v soutěži

7.1. Typ hry „25“. Měsíční soutěž.
Každý daný měsíc 10x cena od Herních míst
Po celou dobu trvání soutěže od 28. 3. 2014 do 28. 2. 2015 se můžete zaregistrovat
do typu hry „25“ (registrace viz bod 5). Typ hry „25“ bude vyhodnocen po daných
měsících takto:
- červenec 2014 – pro registrované v období od 28.3. 2014 do 30.6. 2014
(23:59:59)
- srpen 2014 - pro registrované v období od 1.7. 2014 (00:00:01) do 31.7. 2014
(23:59:59)
- září 2014 - pro registrované v období od 1.8. 2014 (00:00:01) do 31.8. 2014
(23:59:59)
- říjen 2014 - pro registrované v období od 1.9. 2014 (00:00:01) do 30.9. 2014
(23:59:59)
- listopad 2014 - pro registrované v období od 1.10. 2014 (00:00:01) do 31.10.
2014 (23:59:59)
- prosinec 2014 - pro registrované v období od 1.11. 2014 (00:00:01) do 30.11.
2014 (23:59:59)
- leden 2015 - pro registrované v období od 1.12. 2014 (00:00:01) do 31.12.
2014 (23:59:59)
- únor 2015 - pro registrované v období od 1.1. 2015 (00:00:01) do 31.1. 2015
(23:59:59)
- březen 2015 - pro registrované v období od 1.2. 2015 (00:00:01) do 28.2.
2015 (23:59:59)
Výherci budou kontaktování mailem nebo prostřednictvím mobilního telefonu
uvedeného při registraci.
7.2. Typ hry „10“. Malá turistická soutěž.
Každý daný měsíc 405x drobná cena od Herních míst
Po celou dobu trvání soutěže od 28. 3. 2014 do 28. 2. 2015 se můžete zaregistrovat
do typu hry „10“ (registrace viz bod 5). Typ hry „10“ bude vyhodnocen takto:
- říjen 2014 – pro registrované v období od 28.3. 2014 do 30.9. 2014 (23:59:59)
- březen 2015 - pro registrované v období od 1.10. 2014 (00:00:01) do 28.2.
2015 (23:59:59)
Výherci budou kontaktování mailem nebo prostřednictvím mobilního telefonu
uvedeného při registraci.
7.3. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za případné mechanické poškození
cen, jejich obalu (např. poškození v důsledku nadměrného chladu, tepla, vlhkosti,
nevhodného skladování či zacházení apod.), a to bez ohledu na to, zda takové
poškození způsobí Herní místo, soutěžící nebo jakákoliv jiná třetí osoba (dále jen
„poškození“).
7.4. Organizátor si vyhrazuje právo uvedené ceny zaměnit, konkrétně zajistit jako
hlavní výhru osobní vůz jiného výrobce, značky nebo továrního označení.
8. Nárok na výhru
8.1. Nárok na výhru má každý účastník soutěže, který splní podmínky účasti a
zároveň:

-

-

-

Typ hry „25“ – nárok na výhru 1x cena od Herního místa získává každý daný
měsíc 10 výherců po skončení období registrace pro tento daný měsíc (viz
bod 7.2.) na základě největšího počtu zaslaných unikátních soutěžních vstupů
typ hry „25“. U výherců, kteří zašlou stejné počty zaslaných unikátních
soutěžních vstupů typ hry „25“, rozhoduje datum zaslání posledního
soutěžního vstupu. Výhercem se v takovém případě stává ten, který zaslal
svůj poslední soutěžní vstup dříve než ten, který zaslal poslední soutěžní
vstup později.
Typ hry „10“ – nárok na výhru 1x drobná cena od Herního místa získává každý
daný měsíc 405 výherců po skončení období registrace pro tento daný měsíc
(viz bod 7.3.) na základě největšího počtu zaslaných unikátních soutěžních
vstupů typ hry „10“. U výherců, kteří zašlou stejné počty zaslaných unikátních
soutěžních vstupů typ hry „10“, rozhoduje datum zaslání posledního
soutěžního vstupu. Výhercem se v takovém případě stává ten, který zaslal
svůj poslední soutěžní vstup dříve než ten, který zaslal poslední soutěžní
vstup později.
Výherci budou kontaktování mailem nebo prostřednictvím mobilního telefonu
uvedeného při registraci.

9. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
9.1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a
zavazuje se je plně dodržovat.
9.2. Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých
osobních údajů společnosti ProRegiony s.r.o., Za kovárnou 422/19, PSČ 109 00,
Praha - Dolní Měcholupy, IČ: 24268682, jako správci případně jiné třetí osobě, jako
zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové
účely tj. nabízení obchodu a služeb pořadatele, včetně zasílání informací o
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu
do odvolání souhlasu. Pořadatel shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy
České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech.
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.
9.3. Účastí v soutěži poskytuje účastník organizátorovi bezplatný souhlas s
uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, Příjmení,
Město“ a podobizna případných obrazových či zvukových záznamů účastníků,
v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech
organizátora po dobu jednoho roku od skončení soutěže.
10. Další důležité podmínky soutěže
10.1. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

10.2. Vícenásobná účast v soutěži je možná, ale vždy s novým unikátním kódem a
řádným splněním soutěžních podmínek. Pokud budou doručeny v soutěžních
vstupech jedno telefonní číslo a stejný unikátní kód vícekrát, i v případě zaslání
stejného unikátního kódu s jiným telefonním číslem, bude první soutěžní vstup přijatý
a ostatní budou ze soutěže vyřazené jako duplicitní.
10.3. Pořadatel neodpovídá za doručení výher či za nedoručení SMS do SMS centra,
uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly
způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či
telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického
připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti
se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro
účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z
identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané přes
jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná
aplikační rozhraní nebudou přijímány. SMS nesplňující podmínky formátu uvedené
pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané
v rozporu s pravidly soutěže budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak
přihlíženo.
10.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké
ve smyslu §22 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane
výhercem v soutěži, výhra nebude předána a tato výhra propadá ve prospěch
pořadatele.
10.5. 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 nebo obecně závazných právních
předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými
mravy.
10.6. 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, vyplácení peněžního plnění
při nečerpání celé hodnoty poukazu na výhru jakož i vymáhání účasti v soutěži či
výher právní cestou, není možná.
10.7. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené
účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.
10.8. Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech
vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani
nárokovat v alternativní podobě.
10.9. 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.playbroumovsko.cz

10.10. 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.
10.11. Odesláním soutěžního vstupu soutěžící potvrzuje, že se seznámil s pravidly
soutěže a zavazuje se je dodržovat.

