Pravidla slosování / Contest Terms and Conditions

1. Organizátor (Pořadatel) / Organizer (Host)
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 029 95 832, se sídlem Vítkovická 3335/15, Ostrava
702 00 (dále jen „Organizátor“) pořádá slosování o ceny (dále jen „Slosování“),
zveřejněné na dotaznících v rámci výzkumu s názvem Marketingové šetření – Analýza
profilu návštěvníka turistického regionu Severní Morava a Slezsko (dále jen „Šetření“) .
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 029 95 832, headquartered at Vítkovická 3335/15,
Ostrava 702 00 (henceforth “Host”) will draw prizes (henceforth “Drawing”), as
advertised in surveys accompanying the research titled Marketing Survey – Analysis of
the Profile of a Visitor to the North Moravia and Silesian Tourist Region (henceforth
“Survey”).
2. Doba trvání / Duration
Doba trvání Slosování je shodná s dobou trvání Šetření
The duration of the Drawing is the same as the duration of the Survey.
3. Podmínky účasti ve slosování / Requirements for Drawing Participation
Účastníkem Slosování se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která vyplní
dotazník Šetření a splní veškeré další podmínky dle těchto pravidel (dále jako
„Účastník“).
Účastník se smí Slosování zúčastnit pouze jednou. V případě, že se Slosování zúčastní
vícekrát, bude Účastník ze Slosování automaticky vyřazen.
Okamžikem odevzdání dotazníku uděluje Účastník Organizátorovi svůj souhlas s těmito
Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.
Every person partaking in the Drawing must be at least 18 years of age, must fill in the
Survey and comply with any other rules set forth by these Terms and Conditions
(henceforth “Participant”).
The Participant may only partake in the Drawing once. In case he/she enters the
Drawing multiple times, the Participant will be automatically excluded from the
Drawing.
By submitting the survey, the Participant simultaneously agrees with these Terms and
Conditions and pledges to uphold them.

4. Pravidla slosování / Drawing Rules
Účastník kompletně vyplní dotazník (včetně kontaktního e-mailu) a odevzdá jej
příslušnému pracovníkovi, který je Organizátorem pověřen k provedení Šetření.
Pořadatel Slosování si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných dotazníků.
Pořadatel je oprávněn ověřit identitu Účastníka při předávání výhry tak, že vyzve
Účastníka k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným Účastníkem, který vyplnil
dotazník Šetření.
Losování výherců proběhne ve dvou termínech: 2. 10. 2017 a 9. 4. 2018.
Do losování budou zařazeni všichni účastníci, kteří vyplnili dotazník během trvání
Slosování a kteří splnili podmínky definované v bodě 3 těchto Pravidel.
The Participant will fill in the entire survey (including the contact e-mail) and hand it
over to the person, who has been given responsibility by the Organizer to administer
the Survey.
The Drawing Organizer reserves the right to evaluate the completed Surveys. The
Organizer is entitled to check the winner’s identity while submitting the prize by asking
the Participant to sign a statement confirming that the winner is a valid Participant who
has filled in the Survey.
The winners will be drawn on two dates: 2. 10. 2017 and 9. 4. 2018.
The Drawing will include all participants, who completed the Survey during drawing and
fulfilled all the conditions defined in section 3 of these Terms and Conditions.
5. Specifikace výher / Prize Specification
12 víkendových pobytů v regionu Severní Morava a Slezsko, 6 pro losování 2. 10. 2017
a 6 pro losování 9. 4. 2018.
Ve Slosování bude vylosováno celkem 12 výherců náhodným výběrem. Každému výherci
bude náhodným výběrem vylosována výhra. Výherce bude kontaktován Organizátorem
na prostřednictvím kontaktního emailu a výhra bude předána dle dohody s výhercem.
Nepodaří-li se výherce kontaktovat do 10 dnů od slosování, jeho výhra propadá a bude
vylosován nový výherce.
12 weekend stays in the region of Northern Moravia and Silesia: 6 for the Drawing on 2.
10. 2017 and 6 for the Drawing on 9. 4. 2018.
The Drawing will determine a total of 12 winners by random chance. Every winner will be
assigned a prize randomly. The winner will be contacted by the organizer by his/her
contact email and the prize will be handed over based on agreement with the winner. If
the winner cannot be reached within 10 days after the Drawing, the prize will be
transferred to a newly drawn winner.

6. Zpracování osobních údajů / Personal Information
Účastník Slosování souhlasí se zpracováním osobních údajů pro statistické a
marketingové účely Organizátora.
The Drawing Participant agrees to have his/her personal data processed for the
Operator’s statistical and marketing analysis.
7. Závěrečná ustanovení / Final Remarks
Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře
nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících
na straně Účastníka nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhry
Účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno
doručit, propadají ve prospěch Organizátora.
The Organizer is not liable for the loss, damage, destruction or failure in delivery of the
winning notification, or for the loss, damage, destruction or failure in delivery of the
prize itself for reasons within the hand of the Participant, the postal service provider or
any other service provider. Participant prizes that may not be delivered for reasons not
caused by the Organizer will be withdrawn by the Organizer.

