
Pravidla soutěžních příspěvků na Facebooku a  Instagramu Loxper

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže s názvem „Soutěžní

příspěvky Facebooku a Instagramu“.

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Soutěž organizuje a pořádá Jaroslav Haltmar, Údolní 49, Brno, IČ 68773463 (dále jen pořadatel).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 18.6..2021 do 30.9..2021 na území České republiky . Soutěž probíhá na sociální síti

Facebook –LoxperCZ a Instagram. První kolo je v červenci (18.6-30.7.2021), druhé v srpnu (1.8.-31.8.2021), třetí v

září (1-30.9.2021). Všechny přihlášky pak jdou do Finálového kola 1.10.2021

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky a

Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Každý

soutěžící se může zúčastnit během roku soutěže opakovaně a na různých trasách,, pro každou trasu se však počítá

jen s jedním přihlášením do soutěže.  Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na

www.facebook.com/promotions_guidelines.php.  Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu

pořadatele soutěže.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

V rámci stanovených kol po měsících jsou v  aplikaci Loxper zveřejněny trasy a procházky. Po jejich absolvování

zjistí uživatel aplikace soutěžní hashtag, který slouží jako identifikátor přihlášení do soutěže. Účastníkem soutěže se

stává ten, kdo buď sdílí odkazem v aplikaci veřejný soutěžní příspěvek na síť Facebook na svou zeď  s

předvyplněným soutěžním hashtagem nebo kdo sdílí odkazem v aplikaci soutěžní příspěvek na síť Instagram do

Feedu a doplní soutěžní hashtag.  Příspěvky (obrázky) jsou označeny soutěžním hashtag”. Účastníkem soutěže se

může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky a svůj status doplní odpovědí na  soutěžní otázku z
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aplikace, resp.. Účastí v soutěži uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel užil

informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém nebo instagramovém profilu, především pak jméno,

příjmení  a  e-mail, na který ho v případě výhry může organizátor kontaktovat.  Každý soutěžící musí být schopen

prokázat autenticitu svého profilu.

Obr. 1 - Sdílení v aplikaci - ikony FB a IG



Obr. 2 - soutěžní příspěvek na FB



Obr. 3 - soutěžní příspěvek na IG

5. VÝHERCI

Výherci budou vybráni z uživatelů, kteří na soutěžní otázku odpovědí  během stanoveného soutěžního časového

termínu, který je zveřejněn v pravidlech.

Výherci budou vybíráni podle následujících pravidel

1.  Každá odpověď bude posouzena z hlediska splnění pravidel, poté budou odpovědi seřazeny postupně do tabulky

v MS Excel podle času, ve kterém byly přijaty, přičemž odpovědi budou seřazeny chronologicky



2. Po zpracování všech odpovědí budou vylosovány výherní řádky pomocí aplikace Random Generator.

6. VÝHRY

Výhry stanovuje pořadatel a budou oznámeny na FB profilu LoxperCZ a na Instagramu

Výherní ceny:

1x Voucher na nákup v e-shopu ekolo.cz v hodnotě 15.000 Kč - (platný do 31.12..2021, voucher nelze rozdělit ani

směnit za hotovost)

3x akční kamera GoPro HERO 8 Black

5x voucher na nákup zájezdu u CK Kudrna v hodnotě 3.000 Kč (platná do 31.12.2021, voucher nelze rozdělit ani

směnit za hotovost)

20x kosmetická cestovní sada Manufaktura (pivní kosmetika/meduňka)

30 x voucher předplatné na 12 měsíců zdarma Loxper

Tabulka rozdělení cen podle jednotlivých kol:

1.kolo - červenec 1x GoPro HERO8, 1x voucher CK Kudrna, 5x
kosmetická cestovní sada 10x voucher předplatné
Loxper

2.kolo - srpen 1x GoPro HERO8, 1x voucher CK Kudrna, 5x
kosmetická cestovní sada 10x voucher předplatné
Loxper

3. Kolo - září 1x GoPro HERO8, 1x voucher CK Kudrna, 5x
kosmetická cestovní sada 10x voucher předplatné
Loxper

FINÁLE pro všechny účastníky 1x voucher Elektrokolo, 2x voucher CK Kudrna,  5x
kosmetická cestovní sada 10x voucher předplatné
Loxper



7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude po ukončení soutěže zveřejněn v příspěvku skupiny LoxperCZ  a to pořadatelem soutěže. Pro zaslání

oznámení o výhře do zpráv na Facebook nebo na Instagram je výherce oprávněn převzít výhru.  Pořadatel odešle

výhercům výhry nejpozději do 14 dnů místo a čas, kde si lze výhru vyzvednout. Výhra účastníka, kterou z důvodů

spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebude možno doručit nebo předat, propadá ve prospěch pořadatele. Výhru

nelze směnit za finanční obnos, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlášením se do soutěže dle pravidel vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas:

· s těmito pravidly soutěže a jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat,

· vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný,

· se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatelem jako

správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas

se uděluje v rozsahu údajů, které má účastník soutěže uvedeny ve svém facebookovém profilu, především jméno,

příjmení a e-mail a korespondenční adresu, kterou pořadateli sdělil, a to pro účely realizace soutěže, vyhlášení

výherců a předání výher.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli

osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zákona číslo 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím

poskytnutých osobních údajů.

Tento souhlas může Účastník kdykoliv odvolat písemnou formou. Za písemnou formu je považováno odvolání

učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: soutez@loxper.com.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY



Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či

soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce

https://www.facebook.com/LoxperCZ. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí

v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. Pořadatel neodpovídá za žádné

škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v

souvislosti s nimi. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do soutěže

dle pravidel projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu 5 let od

skončení soutěže zveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jména a příjmení soutěžících ve sdělovacích

prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže. V ostatním se soutěž a vztahy mezi

soutěžícím a pořadatelem se řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná,

potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí,

že poskytuje informace pořadateli ing. Jaroslav Haltmar (Loxper) a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity

pouze pro oznámení výhry, pro zasílání novinek a nabídek od společnosti ing. Jaroslav Haltmar - (Loxper)

9. KONTAKT

Veškerou komunikaci ohledně soutěže směřujte na email soutez@loxper.com

V Brně dne 1.6.2021
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