
 
 

Ski Rakousko s. r. o., Opletalova 10, 779 00 Olomouc 
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SSOOUUTTĚĚŽŽ  NNAA  FFAACCEEBBOOOOKKUU  

1. Cena: 
ubytování na 3 noci pro 2 dospělé a 1 dítě do 12ti let – Gasthof Oberwirt s polopenzí 

2. Cena: 
ubytování na 2 noci pro 2 dospělé a 1 dítě do 12ti let – Gasthof Oberwirt s polopenzí 

3. Cena: 
ubytování na 2 noci pro 2 dospělé a 1 dítě do 12ti let – Gasthof Glocknerhof s polopenzí 

 

Pravidla soutěže o rodinný pobyt v rakouských Alpách 

 Soutěž začíná 01. 07. 2014 a končí 01. 09. 2014 

 Registrace probíhá zasláním jedné fotografie na téma: „Prázdniny v rakouských Alpách“ na e-mail: 

info@skirakousko.cz ; přijímáme snímky o minimálním rozlišení 3 Mpix (více než 2 000 x 1 500 pixelů) ve formátu 

jpg. 

Podmínkou zveřejnění fotek je, aby na fotce bylo datum jejího pořízení a aby byl snímek pořízen v rakouských 

Alpách během letních prázdnin 2014. 

U fotografie uveďte: 

- Jméno 

- Příjmení 

- Kontaktní e-mail 

- Kontaktní telefon (pro případ výhry) 

Vaše fotografie bude s popisným číslem umístěna na profil firmy „České alpy“ na síti Facebook.com. Od chvíle,  

kdy zveřejníme Vaše fotky na Facebook.com, můžete hlasovat. (tzn. Počet odkazů -To se mi líbí = počet hlasů).  

Na profilu firmy „České alpy“ je nutné odkliknout - To se mi líbí a poté k dané fotografii znovu potvrdit - to se mi 

líbí. Tím Vámi vybraná fotografie získává hlas. 

 Výhercem je ta fotografie, která ke dni 01. 09. 2014 v 15.00 hodin získá nejvíce hlasů u své fotografie: odkaz –  

to se mi líbí   

 Přihlášením fotografie do soutěže účastník soutěže potvrzuje, že:  
a)   původnost fotografie a skutečnost, že je autorem dodané fotografie,  
b)   nedojde k porušení obecně závazných právních předpisů a dobrých mravů zveřejněním fotografie 
c)   zveřejněním fotografie a jejím dalším užitím v jiných elektronických nebo tištěných materiálech 
nevznikne společnosti SKI Rakousko s.r.o. žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena 
autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob  
d)  uspokojil veškeré případné nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie  

 Účastník uděluje přihlášením fotografie do soutěže společnosti SKI Rakousko s.r.o. nevýhradní licenci k užití 
přihlášené fotografie k veškerým způsobům užití přihlášené fotografie v jakémkoliv rozsahu, a to bezúplatně.  
Společnost SKI Rakousko s.r.o. je oprávněna poskytovat sublicence k přihlášeným fotografiím. Licence je 
udělována pro neomezené území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez omezení jejího množství. 
Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. V rámci užití fotografie je společnost SKI Rakousko 
s.r.o. oprávněna užít fotografii jako celek nebo její část a je oprávněna ji v podobě autorského či neautorského 
díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií 
nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru 
používat. K výše vymezeným účelům je společnost SKI Rakousko s.r.o. oprávněna  přihlášenou  fotografii  
upravovat  či změnit.   
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 Účastí v soutěži udělují účastníci společnosti SKI Rakousko s.r.o. souhlas s užitím jména, příjmení a podobizny 

výherce soutěže ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány jejich obrazové 

záznamy. 

 Organizátor soutěže výherci umožní rodinný pobyt v Rakousku – pobyt do konce září 2014 po domluvě volného 

termínu v CK.  

 Výherce je povinen si rezervovat termín nejpozději do 15. 09. 2014 na telefonním čísle: +420 585 232 098  

nebo +420 739 029 777. 

 Organizátor neumožňuje výherci vybrat svou výhru v hotovosti. 

 Výsledky budou oznámeny 01. 09. 2014. 

 Výherce bude kontaktován, dle zaslaných údajů při registraci do soutěže (vyplnit správně!) 

 Účast v soutěži je dobrovolná a výhru není možné vymáhat soudní cestou ani plnit adekvátně finanční hotovostí. 

 V případě vyřazení soutěžícího ze soutěže, ať už přímo poskytovatelem sítě Facebook.com nebo organizátorem 

soutěže, z důvodů porušení pravidel soutěže či etického kodexu, nemůže vyřazený vymáhat jakoukoliv finanční 

náhradu a kompenzaci po organizátorovi soutěže. 

 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže v jejím průběhu, případně soutěž přerušit, změnit 

nebo ukončit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 

 Vložením fotografie uživatel souhlasí se zveřejněním fotografie na stránkách firmy „České alpy“ popř. na jejich 

profilových stránkách na Facebook.com a popř. v dalších médiích. Zároveň uživatel souhlasí se zveřejněním 

fotografie za účelem propagace soutěže " Soutěž o rodinný pobyt v rakouských Alpách " v ostatních médiích  

a s marketingovým využitím této fotografie. 

 Společnost Ski Rakousko s.r.o. jako správce je oprávněna zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže v souladu  

se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem prověření platné účasti účastníka v soutěži, 

jakož i pro další obchodní a marketingové účely společnosti SKI Rakousko s.r.o. včetně zasílání obchodních sdělení 

prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 let.  

 Registrací a přihlášením do soutěže vysloveně souhlasíte s podmínkami a pravidly této soutěže. 

 


