
Organizátor a pořadatel soutěže 
Organizátorem a pořadatelem soutěžního kvízu je FUN B s.r.o. se sídlem: Vodní 468, Tachov 347 01 

(dále jen pořadatel). 

Doba konání soutěže a umístění soutěže 
Soutěž probíhá v termínu od 23. června do 31. července na území České republiky, vyhlášení výsledků 

proběhne k 2. Srpnu 2014. 

Soutěž bude probíhat 38 dní (dále jen „doba konání soutěže“) prostřednictvím internetové stránky 

www.facebook.com/pages/FUN-B-TACHOV/173848432651601: (dále jen soutěžní stránka). Webová 

stránka pořadatele je www.funb.cz Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro všechny soutěžící. 

Účast v soutěži 
Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 13 let, která splní stanovená pravidla soutěže 

(dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo 

obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této 

soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Podmínkou účasti 

je být zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.com ještě před začátkem konání soutěže.  

Pro účast v soutěži je nutné být fanouškem facebookového profilu FUN B. 

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou. 

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. 

Mechanika souteže/hodnotící kritérium 
Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo zašle na adresu funb@funb.cz svou fotografii s jízdním 

kolem. V emailu jehož přílohou bude tato fotografie uvede své skutečné jméno v plném znění a 

emailovou adresu na kterou chce být kontaktován. Neuvede-li skutečné jméno je ze soutěže 

vyloučen. Neuvede-li emailovou adresu bere se za kontaktní emailovou adresu automaticky ta, z níž 

email přišel. 

Vyplněním těchto informací soutěžící potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil 

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

příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat. 

Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. 

Výherci 
 



Soutěž bude mít celkem 4 odměněné. Tři získají odměnu za získání největšího počtu „To se mi líbí“ u 

své fotografie v soutěžní galerii. Bude-li soutěžících se stejným počtem ohodnocení „To se mi líbí“ 

více, bude výherce určen losem. Sčítání "To se mi líbí" proběhne 1. srpna v ranních hodinách. 

Jeden odměněný (cena poroty) bude určen podle preferencí poroty z řad zaměstnanců FUN B. 

Výhry 
1. místo bude odměněno poukazem v hodnotě 3000 Kč na nákup v prodejně FUN B v Tachově. 

Poukaz lze uplatnit také k nákupu na eshopu www.vsehomix.cz. 

2. místo bude odměněno poukazem v hodnotě 2000 Kč na nákup v prodejně FUN B v Tachově. 

Poukaz lze uplatnit také k nákupu na eshopu www.vsehomix.cz. 

3. místo bude odměněno poukazem v hodnotě 1000 Kč na nákup v prodejně FUN B v Tachově. 

Poukaz lze uplatnit také k nákupu na eshopu www.vsehomix.cz. 

Cenou poroty je poukaz s 20 % slevou na libovolný nákup v prodejně FUN B v Tachově. Poukaz lze 

uplatnit také k nákupu na eshopu www.vsehomix.cz. 

Oznámení výherců 
Jméno výherce bude vyvěšeno na Facebookové stránce pořadatele, výherce sám bude o výhře 

nejdříve informován emailem na jím zadanou emailovou adresu, den oznámení viz. výše, čl. "Doba 

konání a umístění soutěže." 

Podmínky získání výher 
Vstupem do soutěže a vyplněním jména, příjmení a e-mailové adresy souhlasí soutěžící se 

zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s 

jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení 

produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení 

prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do 

odvolání souhlasu. 

V případě, že se uživatel soutěže stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v 

rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook 

stránkách a webových stránkách organizátora a pořadatele. 

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 pořadatele a jeho webové stránce. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření 

na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla 

či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže 

vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu 



napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami 

nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. 

V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých emailových adres, bude on a 

všechny jeho soutěžní příspěvky bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže. Organizátor ani 

pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především 

funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). 

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli 

soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor ani 

pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení emailové zprávy. Organizátor soutěže je oprávněn 

s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že 

bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, 

které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí 

organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na 

jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá 

výhra propadá pořadateli soutěže. 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn 

bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy 

týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve 

sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele 

soutěže. 

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a 

pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou 

cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním emailu s 

fotografií berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace 

budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od pořadatele 

soutěže. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně. 

 


