PRAVIDLA SOUTĚŽE „SPRÁVNÁ TREFA“
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Společnost TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská 722, 753 18 Hranice, IČ: 25828584,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 19239 (dále jen
"pořadatel, organizátor“) pořádá soutěž „SPRÁVNÁ TREFA“.
Soutěž bude probíhat v období od 23. 1. 2014 do 25. 1. 2014 („soutěžní období“) v rámci stavebního
veletrhu Střechy Praha 2014, konaného na výstavišti PVA Letňany, Praha
2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zpřístupněna po celou dobu soutěžního období v místě konání soutěže a
dále pak na webových stránkách pořadatele soutěže www.tondach.cz.
3. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starším 18 let, s výjimkou zaměstnanců
organizátora a pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže
považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Ze soutěže budou
dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením
čl. 4. a čl. 6. těchto pravidel.
4. Jak se soutěže platně zúčastnit?
Každý, kdo se bude chtít zúčastnit soutěže, musí v průběhu soutěžního období vyplnit hlasovací lístek
TONDACH, který získá od pořadatele v místě konání soutěže a řádně vyplněný a podepsaný hlasovací
lístek odevzdat pořadateli soutěže a dále se dostavit ve stanovenou dobu příslušného dne soutěžního
období k vyhodnocení hlasovacích lístků (tak jak je uvedeno níže) a v případě postupu se ve stanovený
čas zúčastnit soutěžního kola hry Správná trefa.
Soutěžící musí vyplnit hlasovací lístek následujícím způsobem:
(a) vyplnit odpovědi na všech 5 soutěžních otázek, přičemž k soutěžním otázkám uvedeným na
hlasovacím lístku pod čísly 1-4 mohou soutěžící vybírat z možných odpovědí, z nichž vždy jen
jedna je správná; výběr správné odpovědi provedou soutěžící označením takové odpovědi
křížkem. Odpověď na otázku číslo 5. Je odpovědí tipovací;
(b) pravdivě uvést své osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště nebo adresa
pro doručování (ulice, číslo domu, obec a PSČ), kontaktní telefon, popř. e-mail.
Takto vyplněný a podepsaný hlasovací lístek musí soutěžící v průběhu soutěžního období odevzdat
odpovědnému zástupci pořadatele soutěže v místě konání soutěže.
Soutěžní otázky a možné varianty odpovědí zní:
Otázka č. 1: „Jaký druh střešní krytiny vyrábí TONDACH?“
Možné odpovědi na otázku č. 1.: Pálenou, Betonovou
Otázka č. 2: „Jsou pálené tašky Tondach vhodné pro rekonstrukci?“
Možné odpovědi na otázku č. 2: Ano, Ne
Otázka č. 3: „Jakou získáte od TONDACHU záruku na pálené střešní tašky?:“
Možné odpovědi na otázku č. 3: 13 let, 33 let
Otázka č. 4: „Lze použít tašky TONDACH i v oblastech s vyšší nadmořskou výškou?“
Možné odpovědi na otázku č. 4: Ano, Ne
Otázka č. 5(tipovací otázka): Tipněte si, kolik osob odevzdá platný hlasovací lístek v daném soutěžním
kole hry?
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Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeni ti soutěžící, jejichž hlasovací lístky nebudou řádně vyplněny,
budou nečitelné či nepodepsané. Každý ze soutěžících, se může zúčastnit soutěže pouze prostřednictvím
jednoho hlasovacího lístku v průběhu celého soutěžního období.
Odevzdáním vyplněného hlasovacího lístku dle čl. 4. těchto pravidel každý soutěžící:
a) dává pořadateli a organizátorovi soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění,
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo,
emailová adresa, případně dalších údajů, které pořadateli a/nebo organizátorovi v souvislosti se
svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v
soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; dále též
souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve
sdělovacích prostředcích a na webové stránce soutěže po dobu nejvýše 1 roku. Soutěžící
zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména organizátorem
soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a
mechanicky. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje
soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a
to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj.
zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo
požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou
náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest,
dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení
pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na
výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;
b) dává pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném
znění souhlas s použitím svého telefonního čísla a emailové adresy, pro obchodní a marketingové
účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení;

c) dává pořadateli soutěže v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím
své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů
týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti
s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech
komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich
následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného
díla. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho
určením poskytne; a
d) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.
Odevzdáním vyplněného hlasovacího lístku dle čl. 4. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato
pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.
5. Výhry
Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

-

sleva 25% a 30% na nákup základních střešních tašek vyráběných společností TONDACH ČR
v množství do 200m2, a to podle úspěšnosti ve hře Správná trefa – viz článek 6. těchto pravidel
soutěže;

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno.
Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výher se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.
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6. Výherce
Každý den soutěžního období proběhne v níže uvedeném čase v místě konání soutěže jednotlivé kolo hry
„Správná trefa“, do které budou pořadatelem soutěže pozváni postupně dle níže uvedených pravidel ti
soutěžící, kteří odevzdali pořadateli soutěže do času konání daného kola soutěže řádně vyplněný a
podepsaný hlasovací lístek, který bude obsahovat správné odpovědi na soutěžní otázky č. 1. až 4.,
odpověď na tipovací otázku č. 5. a současně vyhoví veškerým dalším požadavkům na účast v soutěži
stanoveným v těchto pravidlech soutěže.
Jednotlivá kola hry Správná trefa proběhnou v následujících dnech a časech:
ve dnech 23. – 25. 1. 2014 v 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hodin, 25. 1. 2014 v 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hodin.
Místem konání je vždy veletržní stánek společnosti TONDACH. Délka jednotlivého soutěžního kola hry je
pořadatelem soutěže stanovena na 30 min. Po uplynutí tohoto času bude dané soutěžní kolo hry
ukončeno.
Do jednotlivého kola hry budu pozvání vždy ti soutěžící, kteří postoupí v soutěži dle výše uvedených
pravidel, přičemž k účasti v soutěžním kole hry budou vyzývání pořadatelem soutěže postupně od
soutěžícího, který uvedl nejpřesnější odpověď na tipovací otázku č. 5 pro dané soutěžní kole hry, a dále
podle správných odpovědí v pořadí podle správnosti odpovědi na tipovací otázku. V daném soutěžním
kole budou hrát vždy ti soutěžící, kteří k času konání příslušného soutěžního kola odevzdali pořadateli své
hlasovací lístky. Nedostaví-li se soutěžící ke hře v čase stanoveného soutěžního kola, bude bez dalšího
vyřazen z další účasti v soutěži. Soutěžní kolo bude probíhat po dobu výše uvedených 30 minut na
jednotlivé soutěžní kolo hry. Soutěžního kola se zúčastní vždy pouze tolik soutěžících, kteří stačí odehrát
hru Správná trefa ve stanoveném časovém limitu, a to za při zachování posloupnosti pořadí tak jak je
stanoveno výše. Po ukončení jednotlivého soutěžního kola hry, bude ukončena i účast v soutěži všech
soutěžících daného soutěžního kola.
Každý účastník hry Správná trefa bude mít jeden zkušební a dva soutěžní pokusy střelby na terč. Hodnotu
výhry určuje vyšší hodnota zasaženého pole terče jednoho ze dvou soutěžních pokusů. Tedy z pokusu
číslo 2 a 3. Hodnotě 10 na terči odpovídá výhra 30%, hodnotám 9-5 odpovídá výhra 25%, hodnotám 4-0
neodpovídá žádná výhra. V případě, že soutěžící žádným ze soutěžních pokusů netrefí terč, nezískává
žádnou výhru. Soutěžící může získat maximálně 30% slevu na nákup základních střešních tašek
společnosti TONDACH ČR v množství do 200m2.
7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby
mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či
soutěž ukončit a to v průběhu celého soutěžního období.
Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny
telefonního čísla či emailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.
Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých
mobilních telefonů ani za nedoručení, ztrátu či poškození výher zasílaných prostřednictvím České pošty či
jiným způsobem.

V Hranicích, dne 20. 1. 2014
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