Podrobná pravidla soutěžní akce:
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěžní akce „Nakupte ve značkových prodejnách a
e-shopech Rock Point, Keen nebo Hannah a získejte zdarma 2denní skipas do rakouského lyžařského
střediska „SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental“. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně
upravuje pravidla uvedené soutěžní akce ve vztahu k účastníkům, kterými jsou výhradně koncoví zákazníci.
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení
soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti Rock Point a.s. Soutěžní akce může být bez
náhrady vůči účastníkům zrušena nebo odložena, stejně jako její pravidla doplněna či změněna dle
rozhodnutí společnosti Rock Point a.s.
Pořadatelem soutěže, tj. tím, kdo ji svým jménem pořádá, je Rock Point a.s., Vrážská 1507, 153 00 Praha 5 –
Radotín, IČ: 26707233 (dále jen „pořadatel") ve spolupráci SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Marketing
GmbH, Dorf 84, 6306 Söll, Rakousko a jakékoli další společnosti nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí
na organizaci a provozování soutěže (zejména společnosti Outdoor Concept a.s, Hannah Czech a.s. a
dalších)
Soutěžní akce bude probíhat v termínu od 1.12. do 31.12.2018 pro fyzické osoby starší 18 let s trvalým
pobytem na území České republiky. Účast v soutěžní akci je dobrovolná a pro účastníky z ní nevyplývají
žádné finanční závazky ke společnosti Rock Point a.s.
Princip soutěžní akce
Podmínkou soutěžní akce je nákup jakéhokoliv zboží ve značkových prodejnách a e-shopech Hannah, Keen
nebo Rock Point společnosti Rock Point a.s. v České republice v souhrnné minimální ceně 2000 Kč na
jednu účtenku z obchodu nebo fakturu z e-shopu v termínu trvání této soutěže a následná registrace dle
podmínek uvedených níže v těchto pravidlech.
Soutěž bude probíhat v termínu od 1.12. do 31.12.2018 na území ČR a vztahuje se na všechny nákupy
jakéhokoliv zboží ve značkových prodejnách a e-shopech Hannah, Keen nebo Rock Point společnosti Rock
Point a.s. v České republice. Datum uzávěrky soutěže a limitní termín pro registraci účtenek je 31.12.2018,
23:59 hodin. Limitní termín pro aktivaci kódu pro získání poukázek na permanentky je 31.1.2019, 23:59
hodin., v případě, že soutěžní poukázky na skipasy v počtu 500 ks nebudou vyčerpány dříve. V případě více
platných registrací, rozhoduje čas aktivace aktivačních kódů, tj. výhru získává prvních 500 platných aktivací.
Soutěžící, kteří všechny splní podmínky soutěže a zároveň realizují platnou registraci do soutěže,
automaticky získávají aktivační kód na voucher na jeden 2denní skipas.
1.- 500. cena:
2denní skipas pro jednu osobu v lyžařském středisku SkiWelt Wilder Kaiser Brixental v Rakousku. Výhru lze čerpat do 31.3.2019 kromě období 22.12.201806.01.2019 a 02.02-05.03.2019.
Registrace a účast v soutěžní akci
Podmínkou účasti v soutěži je registrace a úplné vyplnění registračního formuláře na stránce na
http://www.skiwelt-rockpoint-hannah.eu/ Registrace je platná pouze při uvedení správného čísla
pokladního dokladu (jedná se o číslo vedle data prodeje vpravo v horní části účtenky – nezaměňovat s EET
číslem, které je ve spodní části účtenky) nebo číslo faktury z e-shopu (číslo se nachází v pravém horním
rohu a počáteční číslice jsou 981….). Registrace je neplatná, pokud soutěžící zaregistruje špatné číslo
pokladního dokladu nebo např. č. objednávky z e-shopu a podobně. Po úspěšné registraci a ověření
nákupu bude soutěžícímu odeslán potvrzující email s aktivačním kódem na jednu z 500 poukázek na
dvoudenní skipas. V případě registrace faktury z e-shopu toto ověření trvá minimálně 14 dní a po tuto
dobu vám aktivační kód rezervujeme. Aktivačním kódem si pak přes aktivační webstránku (uvedenou
rovněž v potvrzujícím emailu) výherce může nejpozději do 31.1.2019 aktivovat jeden poukaz na 2denní
skipas pro 1 osobu. Uplatnit lze pouze jeden kód na 1 osobu. Výdej poukázek bude zastaven po rozeslání
500 poukázek = 500 aktivačních kódů. Poukázku na skipas pak lze uplatnit nejpozději do 31. 3. 2019 na
všech pokladnách lyžařského střediska SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental kromě období 22.12.201806.01.2019 a 02.02-05.03.2019.
Výherce se musí při registraci prokázat dokladem o nákupu (účtenka nebo faktura) ve stanovené minimální
hodnotě 2000 Kč.
Účastník dává zaškrtnutím příslušného pole v registračním formuláři souhlas se zpracováním a využitím
poskytnutých osobních údajů pro účel soutěže pořadateli (Rock Point a.s.) a spolupořadateli – provozovateli
střediska (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Marketing GmbH, Dorf 84, 6306 Söll, Rakousko).
Účastník potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů
prostřednictvím registračního formuláře je dobrovolné, a o tom, že účastník má právo k přístupu ke svým
osobním údajům, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 22 tohoto zákona. Tento souhlas může
každý účastník kdykoli písemně odvolat. Účastník poskytnutím svých osobních údajů a vyplněním
registračního formuláře výslovně souhlasí s tím, aby v případě, že bude vybrán jako výherce ceny v této
soutěži, bylo jeho jméno, iniciála a příjmení jakož i místo bydliště uveřejněno v reklamních materiálech
organizátora soutěže.
Účastník může při registraci udělit souhlas k zasílání informací spojených s obchodními a prodejními
aktivitami pořadatele či spolupořadatele (provozovatele střediska) včetně zasílání informací elektronickými
prostředky. Tento souhlas může každý účastník kdykoli písemně odvolat.
Společnosti Rock Point a.s. a SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Marketing GmbH, Dorf 84, 6306 Söll,
Rakousko, přijaly taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k
osobním údajům, k jejich záměně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Způsob ochrany přístupu k osobním
údajům dálkovým způsobem (internet) je plně v kompetenci každého účastníka soutěže.
Uplatnění nároku na výhru
Prvních 500 soutěžících, jejichž registrace bude platná, získají jako výhru ceny uvedené výše.
V případě výhry bude výherce po ověření všech náležitostí ze strany organizátora, automaticky kontaktován
zasláním potvrzujícího emailu s aktivačním kódem a pokyny k aktivaci skipasu. Každý výherce si může
aktivovat jeden 2denní skipas na 1 osobu a unikátní e-mailovou adresu a to nejpozději do 31.1.2019.
Skipas lze pak uplatnit nejpozději do 31. 3. 2019 na všech pokladnách lyžařského střediska SkiWelt Wilder
Kaiser – Brixental kromě období 22.12.2018-06.01.2019 a 02.02-05.03.2019.
Každý účastník soutěže může v soutěži vyhrát pouze jedenkrát.
Pro nárokování výhry je nutné předložit originál pokladního dokladu nebo faktury o zakoupení výrobku,
jehož číslo bylo vyplněno v registračním formuláři. V případě, že účastník nedoloží originál pokladního
dokladu nebo faktury, ztrácí právo na výhru. Taktéž účastník ztrácí právo na výhru, pokud zboží uvedené na
pokladní dokladu nebo faktuře z jakéhokoliv důvodu vrátí.
V případě, že organizátor nebo pořadatel bude mít vůči účastníkovi podezření na neoprávněnost požadavku
na výhru, bude účastník vyzván k novému prokázání splnění výše uvedených podmínek soutěže. V případě,
že účastník nebude schopen prokázat splnění veškerých podmínek soutěže a prokázat tak svůj nárok na
výhru, může být tento účastník ze soutěže vyloučen bez náhrady.
Pokud dojde k situaci, kdy dva účastníci uvádí shodné pokladní doklady a nerozhodne-li pořadatel jinak,
bude výhra přiznána pouze tomu z nich, jehož číslo dokladu bylo vyplněno v registračním formuláři jako
první.
Konečné rozhodnutí ve veškerých otázkách týkajících se výherců a výher, stejně jako celé soutěže, náleží
v každém případě výlučně soutěžní komisi, jmenované pořadatelem, a nelze jej právní cestou zvrátit. Ze
soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Marketing GmbH, Dorf
84, 6306 Söll, Rakousko.
Všeobecné
Zákaznická soutěž „Nakupte ve značkových prodejnách a e-shopech Rock Point, Keen nebo Hannah a
získejte zdarma 2denní skipas do rakouského lyžařského střediska „SkiWelt Wilder Kaiser Brixental“ probíhá ve značkových obchodech a e-shopech Rock Point a.s. v České republice.
Společnost Rock Point a.s. neodpovídá za správnost a úplnost údajů poskytovaných smluvními partnery
koncovým zákazníkům za účelem zveřejnění nabídky zboží a služeb.
Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není možné vyplatit je v hotovosti. Organizátor ani pořadatel nenese
žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.
Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně změnit či doplnit kdykoliv pravidla této soutěže anebo ji
v závažných případech i bez náhrady zrušit. V případě sporných otázek rozhoduje o nich s konečnou
platností soutěžní komise, jmenovaná pořadatelem.
Pro případné dotazy je připravena infolinka 379 200 111.
Tyto pravidla platí od 30.11.2018

