I.

Organizátor

Organizátorem soutěže je Odborová organizace PILA Ptení, Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení.
IČ: 050 10 284.
Pro koho je soutěž určena

II.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni členové Odborové organizace PILA Ptení.
III.

Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 15. června 2018 do 31. srpna 2018.
IV.

Přihlášení do soutěže

Přihlášení do soutěže je zasláním, předáním, či zveřejněním pozdravu, fotografie, videa,
pohlednice, textu apod. a to formou prokazující její doručení, či předání.
V.

Podmínky účasti v soutěži

Zasláním, předáním, či zveřejněním pozdravu, fotografie, videa, pohlednice, textu apod. a to
formou prokazující její doručení, je člen automaticky zařazen do soutěže. Zaslání, předání či
zveřejnění lze provést buď elektronickou cestou na email, web či Facebook organizace. Osobní
předání je možné pouze hospodářce Daně Greplové. Cestou pošty je nutné užít poštovní adresu
organizace.
Ze všech zaslaných, předaných, zveřejněných pozdravů. Pohlednic, fotografií a textů musí být
patrné, kdo je autorem a kdo předává, aby mohlo být ověřeno členství.
Rozhodné datum pro zařazení do slosování je 31. 8. 2018.
Každý člen se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Tzn. jedním příspěvkem, pozdravem,
fotografií, videem, pohlednicí, textem apod.
Téma všech příspěvků je stanoveno na “ODBORÁŘI NA DOVOLENÉ”. Forma užití, zpracování,
či realizace tématu je zcela volná.
VI.
-

Důvody pro vyloučení ze soutěže

Pozdní doručení, předání či zveřejnění, než je nejzazší termín 31. 8. 2018
Doručitel, zveřejňovatel, odesílatel není členem organizace
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-

Doručitel, zveřejňovatel, odesílatel není ze zaslaných dokumentů zřejmý či jednoznačný
Příspěvky, pozdravy, fotografie, videa či pohledy s nevhodným, nevkusným, urážlivým či
jinak společensky nepřijatelným obsahem.
VII.

Průběh soutěže

Soutěž bude zahájena dne 15. června 2018, zveřejněním na webu, Facebooku a nástěnce
organizace.
Každý člen, který ze svých cest, či z místa své dovolené pošle Odborové organizaci pozdrav, přání
či vzkaz, a to formou originálního pohledu, fotky, příběhu či dokonce video vzkazu, bude zařazen
do losování o ceny. Zúčastnit se může každý člen, který svůj příspěvek zašle nejpozději do
31.8.2018.
Nevyžádané originály se nevracejí.
VIII.

Cena pro vítěze

Posouzením Výboru organizace ze všech platných příspěvků odevzdaných, zaslaných, předaných
či zveřejněných do 31.8.2018 včetně bude Výborem Odborové organizace dne 3.9.2018 vybráno
pět (5) výherců.
Každy výherce obdrží po dvou vstupenkách na koncert skupiny Olympic, který se uskuteční dne
7.9.2018 v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
IX.

Propadnutí výhry

Jestliže výherce z jakýchkoliv důvodů odmítne cenu či si ji i přes výzvu nepřevezme, cena bez
dalšího nároku propadá.
Výhru nelze nahradit finančním plněním.
Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh

X.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit její podmínky.
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
XI.

Souhlas se zpracováním a zveřejněním

Každý účastník soutěže souhlasí s tím, že jím dodané soutěžní doklady, fotografie, texty, videa a
podobně budou v rámci soutěže a jejího vyhodnocení zpracovány a uloženy, vítězné pak následně
zveřejněny na webu a nástěnce organizace.

Ve Ptení dne 13. 6. 2018
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