PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Léto v Krásné Lípě“
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže s názvem „Léto v Krásné Lípě “
(dále jako soutěž) je město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ
00261459 (dále jen pořadatel).
2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce
www.krasnalipa.cz.
3. Komu je soutěž určena?
Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby
mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn
převzít jejich jménem případnou výhru (dále také jako „Účastník“), s výjimkou zaměstnanců
organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže
považují osoby tvořící společnou domácnost či osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z.
4. Jak se soutěže platně zúčastnit?
Soutěž probíhá v období od 1. 4. 2013 do 31.10. 2013 včetně (dále jako doba platnosti
soutěže) na území České republiky.
Podmínkou účasti v soutěži je:
1) Informovat se na pravidla soutěže na www.krasnalipa.cz
2) Vyplnit jednoduchý formulář a zodpovědět 5 anketních otázek (ke stažení na
www.krasnalipa.cz)
3) Ubytovat se v některém ubytovacím zařízení na správním území Krásná Lípa(Krásná
Lípa, Kyjov, Vlčí Hora, Sněžná, Krásný Buk či Zahrady) v období od 01.04.2013 do
31.10.2013.
4) Spolu s vyplněným formulářem zaslat naskenovaný či okopírovaný daňový doklad o
úhradě ubytování v minimální hodnotě 350 Kč (faktura, příjmový doklad, paragon,…)
v období od 01.04.2013 do 31.10.2013:
a) elektronicky na adresu filipova@krasnalipa.cz,
nebo
b) písemně na adresu Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
v označené obálce „Léto v Krásné Lípě“,
nebo
c) písemně odevzdat do značené schránky „Léto v Krásné Lípě“ v Informačním centu
v Domě Českého Švýcarska, Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat originál daňového dokladu, který zaslal
naskenovaný či okopírovaný do soutěže, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast
v soutěži a možnost následného vydání výhry.
Každý z daňových dokladů, které soutěžící chce v soutěži uplatnit, může být odeslán do
soutěže pouze jednou a výhradně v průběhu soutěžního období.
Ukončení soutěže je 31.10.2013.
Slosování o ceny proběhne do 30.11.2013
O výhře budete informováni telefonicky či emailem.
Výhra Vám bude předána po předložení originálního daňového dokladu o úhradě ubytování.
Seznam výherců bude zveřejněn na www.krasnalipa.cz a v městském půlměsíčníku Vikýř.
5. Výhry
1. Tablet v hodnotě minimálně 5000 Kč.
2. Víkendový pobyt pro dvě osoby včetně stravování a průkazu na pronájem sportovišť ve
sportovním areálu v Krásné Lípě v hodnotě 4000Kč.
3. Zážitkový výlet s průvodcem pro 2 osoby v hodnotě 2000Kč.
4. Poukaz na wellnes služby v hodnotě 1000Kč.
5. A mnoho dalších atraktivních cen (významné publikace, volné vstupenky, …)

6. Práva a povinnosti Pořadatele
Pořadatel vylosuje výherce soutěže během měsíce listopadu 2013. Pořadatel si při zjištění
jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez
náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v
penězích.

7. Souhlas Účastníka
Přihlášením do soutěže účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, bydliště,
telefonního čísla či elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Osobní údaje
budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Zasláním kopie
daňového dokladu Účastník dále souhlasí s tím, aby jej město Krásná Lípa využilo pro své
účely (k samostatné i převedené působnosti) a to po dobu jednoho roku od jejich poskytnutí.
Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to prostřednictvím adresy:
filipova@krasnalipa.cz. Zpracování takových údajů ukončí pořadatel v přiměřené době, která
odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však souhlas odvolá Účastník
před ukončením daného soutěžního období, nebude možné mu cenu předat. Účastník má
právo na informace o zpracování svých osobních údajů.

8. Odpovědnost
Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

9. Zveřejnění pravidel
Tato pravidla jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese
www.krasnalipa.cz. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.
Pravidla jsou platná a účinná od 01.04.2013 do 31.10.2013.

10. Ostatní
V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.
Stejně tak se cena nepředá v případě, že město Krásná Lípa zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či
jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry
porušením těchto podmínek. Město Krásná Lípa si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě,
pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení
pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by
bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.
Ze soutěže jsou dále vyloučeny doklady doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru
zprávy, neúplné, smyšlené, doklady od jiných poskytovatelů služeb než poskytovatelů na
správním území města Krásná a doklady jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.

11. Tato pravidla byla schválena v radě města usnesením č. 42-50/2013 ze dne 20.3.2013.

