Herní řád „bestCOOLfest“

I. Úvodní ustanovení

1. Pořadatelem soutěže s názvem „bestCOOLfest“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s
r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ: 48115908, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání
(dále jen „Pořadatel“).
2. Soutěž bude jednokolová.
3. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.
II. Doba trvání soutěže
1. Doba trvání soutěže je od 1.7.2016 do 13.9.2016 (dále jen „Doba trvání Soutěže“).
2. Vyhlášení výsledků hlasování pro výherce Soutěže pak proběhne nejpozději dne 30.9.2016
III. Hlasující
1. V Soutěži může hlasovat právnická nebo fyzická osoba, která dovršila 15 let věku (dále jen
„hlasující“).
2. Hlasující je povinen účastnit se soutěže poctivě, zejména je povinen použít jen svoji emailovou
adresu a osobní údaje nezbytné pro účast, resp. hlasování v Soutěži. Za případné zneužití údajů či
adresy jiné osoby odpovídá výhradně hlasující.
IV. Soutěžní festivaly
1. Hlasující mohou hlasovat pouze pro veřejně přístupné open air hudební festivaly, které jsou v roce
2016 pořádány na území České republiky (dále jen „soutěžní festival“). Výhercem se může stát pouze
osoba pořádající soutěžní festival.
2. Výhercem se nemohou stát osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním
vztahu k Pořadateli a/nebo k jiným osobám, s nimiž je personálně či majetkově propojena společnost
FTV Prima Holding, a.s., a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě pořadu či jiné jejich
obchodní činnosti, ani osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že Výherce nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá nárok na převzetí Výhry, resp. na
požádání Pořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany
Pořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně
Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě
bude Výherce určen postupem dle čl. VI odst. 2.

V. Herní systém
1. Každý hlasující může hlasovat pro 1 z nominovaných soutěžních festivalů, a to vždy maximálně 1x
denně pro 1 z nominovaných soutěžních festivalů.
2. Finální výsledky Soutěže budou uveřejněny nejpozději dne 30.9.2016 na stránkách
www.bestCOOLfest.cz.
VI. Výhra
1. Do soutěže Pořadatel vložil cenu pro Výherce v podobě spotové reklamní kampaně na televizním
programu Prima COOL v celkovém objemu 15 floatingových spotů v délce do 30´s vysílaných mimo
prime time na pořádání dalšího ročníku soutěžního festivalu v roce 2017 (dále jen „Výhra“). Cena za
jeden spot po slevě je stanovena na 2.500 Kč. Výhru je možno využít pouze pro podporu soutěžního
festivalu Výherce v období od 1.7.2017 do 31.8.2017 za obchodních a technických podmínek
Pořadatele platných a účinných v době uplatnění Výhry. Výhra je nepřenosná.
2. Nebude-li pořadatel soutěžního festivalu, který se v Soutěži umístil jako 1. v pořadí splňovat
podmínky pro získání Výhry dle tohoto Herního řádu, anebo pokud Výhru odmítne, stává se
Výhercem pořadatel soutěžního festivalu umístěného v druhém kole Soutěže jako 2. v pořadí.
Obdobným postupem se postupuje i v případě, že ani tento pořadatel soutěžního festivalu nesplňuje
podmínky pro získání Výhry nebo odmítne-li ji a to tak dlouho, až některý z pořadatelů soutěžního
festivalu nominovaného do druhého kola Soutěže získá a převezme Výhru (dále jen „Výherce“), a to
až do okamžiku určení Výherce Soutěže. Nesplní-li podmínky pro získání Výhry žádný z pořadatelů
soutěžních festivalů nominovaných do druhého kola Soutěže, Výhra bez náhrady propadá.
3. Pořadatel telefonním hovorem s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení
Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,
prohlášení, že splňuje podmínky Soutěže podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci Výhry
(dále jen „Prohlášení“).
4. K převzetí Výhry (resp. poukazu na ní) dojde na Pořadatelem určeném místě v České republice do
60 dnů ode dne, kdy bylo Pořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce.
Dokud Výherce nedodá Pořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel povinen
Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. Pořadatel odpovídá za realizaci Výhry, v souladu s
údaji, které mu poskytl Výherce v Prohlášení.
5. Hlasující, pořadatel soutěžního festivalu ani Výherce nemá právo požadovat jakoukoli náhradu
nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou částí v Soutěži. Výherce je povinen vypořádat daňové
povinnosti z Výhry a uhradit příslušnou daň dle závazných právních předpisů.
VII. Ochrana osobních údajů
1. Hlasující svojí účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které
Pořadateli případně sdělí pro účely organizace Soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v
rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, a to po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím
skončení. Stejný souhlas poskytuje také Výherce, a to okamžikem převzetí Výhry.

2. Požádá-li hlasující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Pořadatel povinen tuto
informaci bez zbytečného odkladu předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
3. Hlasující, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života hlasující nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat
Pořadatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost hlasujícího
shledána oprávněnou, Pořadatel odstraní závadný stav neprodleně. Nevyhoví-li Pořadatel žádosti
hlasujícího, má hlasující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který hlasující případně sdělí Pořadateli.
5. Neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro organizaci Soutěže, jak vyplývá z
příslušných ustanovení tohoto Herního řádu, povede k vyřazení hlasujícího z účasti v Soutěži, resp.
nebude jeho nominace/hlas uznán.
VIII. Společná ustanovení
1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost
vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi webovými
formuláři došlými Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.
2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze
písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherců. Protesty se podávají Pořadateli. Protest
musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná
skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude
přihlédnuto. Pořadatel si vyhrazuje nejdéle 1 měsíc na přezkoumání protestu. Protesty přezkoumává
komise, složená z právníka Pořadatele a pracovníka marketingu Pořadatele a pracovníka controllingu
Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná
v rámci Soutěže správná.
3. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch hlasujícího, komise rozhodne
jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení
pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě
jednotlivé Výhry po případném zdanění, přičemž hodnota Výhry je určena běžnými cenami
Pořadatele v Ceníku účinném v době využití Výhry.
4. Rozhodnutí komise je konečné.
IX. Změny Herního řádu
1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny
na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.
X. Závěrečná ustanovení
1. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.
2. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele (www.bestCOOLfest.cz) v období
od 1.7.2016 do 30.9. 2016.

V Praze dne 17. 6. 2016
FTV Prima spol. s r. o.

