OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „MISS VOLANT“
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost BezvaFinance, s.r.o., se sídlem na Mezibranské 1579/4, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO:
24186104 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem Miss Volant 2014 (dále jen „Soutěž“), zveřejněnou na
internetové stránce http://missvolant.expresnipojisteni.cz/ (dále jen „stránky soutěže“)
2. Doba trvání Soutěže je od 1.10.2015 do 31.12.2015 Jména výherců budou zveřejněna na stránkách soutěže
do 20 pracovních dnů od skončení Soutěže.

II. SOUTĚŽÍCÍ
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která současně splňuje následující podmínky:
a) dovršila 18 let věku
b) je ženského pohlaví
c) je občanem České republiky, nebo občanem členského státu EU s trvalým pobytem v ČR (dále jen „Účastník“)
2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či
jiném obdobném vztahu k Organizátorovi.
3. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na
převzetí Výhry.

III. SOUTĚŽ – HERNÍ SYSTÉM
1. Soutěžit nebo hlasovat je možné pouze po přihlášení prostřednictvím svého konta služby Facebook, které bude
mít přiřazen unikátní e-mailový kontakt.
2. Účastník soutěže je povinný do svého profilu umístit minimálně 3 fotografie, včetně hlavní profilové
fotografie na níž je zachycena za volantem automobilu.
3. Do profilu je dále nutné uvést následující informace o Účastníkovi:
a) jméno a příjmení
b) město
c) věk
d) informace o sobě a svých řidičských schopnostech
e) popis oblíbené cesty nebo trasy
f) vysněné auto soutěžící
g) ulici, číslo domu a PSČ
h) E-mail
4. Výhercem PRVNÍ ceny se stává Účastník, jehož profil, a to ze všech soutěžících, obdrží nejvíce hlasů za celé
období soutěže.
5. Výhercem DRUHÉ ceny se stává Účastník, jehož profil, a to ze všech soutěžících, obdrží druhý největší počet
hlasů za celé období soutěže.

6. Výhercem TŘETÍ ceny se stává Účastník, jehož profil, a to ze všech soutěžících, obdrží třetí největší počet hlasů
za celé období soutěže.
7. Hlasovat může každá osoba, která se přihlásí na stránce soutěže prostřednictvím určené Facebook aplikace z
území České republiky nebo Slovenské republiky Přes jedno unikátní přihlášení může hlasující udělit 3 hlasy,
každý jinému Účastníkovi. Hlasující odevzdá svůj hlas kliknutím na „Dej hlas“.
8. V případě, že:
a) Výherní profil, který byl označen jako výherní podle čl. III. Odst. 4,5,6,7 byl zaslán osobou, která nesplňuje
podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, nebo
b) Výherce, který sice podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu soutěže splnil, ale k výhře
se do 10 pracovních dnů Organizátorovi na jeho emailovou výzvu (podle čl. IV.) nepřihlásí, nárok na výhru zaniká.
9. Předání PRVNÍ, DRUHÉ a TŘETÍ ceny bude provedeno bankovním převodem.
10. Cena bude předána pouze v případě, že Výherce řádně a pravdivě vyplní a předá Organizátorovi Potvrzení o
převzetí výhry (dále jen Potvrzení). Potvrzení bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého,
příp. přechodného pobytu, bankovní spojení a prohlášení, že Výherce splňuje podmínky Soutěže podle tohoto
Herního řádu. Formulář Potvrzení bude Výherci zaslaný.

IV. VÝHRY
Výherce určený podle předchozího článku získá od Organizátora Výhru podle umístnění:
PRVNÍ CENA: 10 000 Kč
DRUHÁ CENA: 5 000 Kč
TŘETÍ CENA: 3 000 Kč
Organizátor bude kontaktovat výherce do 20 pracovních dnů od skončení Soutěže na e-mailové adrese, které byla
vyplněna v registračním formuláři. Na výhru soutěžící nemají právní nárok, výhry nejsou právně vymahatelné.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.Soutěžící přihlášením do soutěže způsobem popsaným výše projevuje svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže
tak, jak jsou stanovena Organizátorem.
2. Účastník poskytuje Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů podle příslušných právních předpisů,
a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, včetně případného předání Výhry, dále pro obchodní a
marketingové účely.
3. Neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro organizaci Soutěže, jak vyplývá z příslušných ustanovení
tohoto Herního řádu, povede k vyřazení Účastníka ze Soutěže, resp. nebude mu předána Výhra.

VI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizátor je oprávněn kdykoliv během trvání Soutěže pravidla Soutěže jednostranně změnit nebo ji zrušit. Je
však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zveřejnit stejným způsobem, jako byly zveřejněny tyto
pravidla Soutěže, současně je povinen stejně zveřejnit i pozměněné znění pravidel.

2. Organizátor je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek této soutěže, stejně jako i dodržování pravidel pro
účast v Soutěži a pro případ, že shledají porušení, učinit potřebné účinné kroky k nápravě.
3. V případě, že soutěžící při přihlášení do soutěže uvede neplatné nebo nepravdivé osobní a kontaktní údaje
(včetně emailové adresy), nevznikne mu nárok na Výhru a bude ze Soutěže vyřazen.
4. Organizátor si vyhrazuje právo ze Soutěže kdykoliv vyřadit Účastníka, který se bude vyjadřovat vulgárně,
agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude bezdůvodně napadat dobré obchodní jméno Organizátora, nebo
jinak narušovat hladký průběh Soutěže.
5. Organizátor si vyhrazuje právo ze Soutěže kdykoliv vyřadit Účastníka, o kterem má důvodné podezření, že
jakýmkoliv podvodným nebo umělím způsobem ovlivní, nebo se pokusí ovlivnit výsledky této soutěže.Organizátor
muže smazat všechny hlasy o ktorých se domnívá, že byli získané podvodným nebo nepřirozeným způsobem. O
vyřazení ze Soutěže nebo o úpravě počtu hlasů nemusí být soutěžící pořadatelem nijak informován.
6. Výhry nejsou právně vymahatelné za žádnych okolností.

VII. ZMĚNY HERNÍHO ŘÁDU
Organizátor si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových
stránkách soutěže.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na internetové stránce Organizátora.

V Praze dne 15.10. 2015
BezvaFinance,s.r.o.
Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1, Nové Město
IČO: 24186104

