PODMÍNKY SOUTĚŽE NA FACEBOOKU
Pravidla soutěže
“SOUTĚŽ O VOUCHER NA OBĚD V HODNOTĚ 500 Kč.”
DnešníOběd.cz, 5.9.2019

Pořadatel a Organizátor soutěže: DnešníOběd.cz s.r.o., U Továren 256/14
102 00 - Praha 10 - Hostivař IČO: 05 90 82 64

Soutěž trvá:
Soutěž probíhá v termínu 6.9. 2019 - 15. 9. 2019 (včetně uvedených dnů) na území
České republiky.
Podmínky účasti:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.
Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na
sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/Dnesniobed/ nebo být
zaregistrován jako uživatel portálu: https://www.dnesniobed.cz/registraceGastro.php
Pravidla soutěže:
Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře k soutěžnímu příspěvku a zodpovězení
soutěžní otázky a uvedení textu "Chci vyhrát voucher na oběd". Účastník soutěže může
vložit jeden soutěžní komentář.
Zástupci organizátora, vyberou 3 výherce.
Výhra:
3 výherci získají v této soutěži voucher v hodně 500 Kč na oběd, který můžou uplatnit
v jakékoli restauraci, která má uvedenou a dohledatelnou polední nabídku na portále
www.dnesniobed.cz.
Výherce soutěže bude oznámen na www.DnesniObed.cz nejpozději do 5 pracovních dnů
od skončení soutěže.

Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 10
pracovních dnů od vyhlášení výsledků, aby se výherce domluvil s Organizátorem na
předání a čerpání voucheru. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí
nárok na výhru.
Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící a za výhru není možné
nárokovat hotovost.
Souhlas pravidly a ochranou osobních údajů:
Zastáním soutěžního příspěvku do soutěže na https://www.facebook.com/Dnesniobed/
vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel
Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s
jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s
účinností ode dne uveřejnění na stránkách www.dnesniobed.cz. Účastí v této Soutěži
dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých
údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím na
webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto
Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.
Ostatní ujednání:
V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí
právním řádem České republiky.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního
chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují
na zneužívání soutěže.
Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s
jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je
důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže
zveřejněna v elektronické podobě na www.dnesniobed.cz .
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována
společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků
každého z účastníků.

V Praze dne 5. září 2019

