Pravidla SMS soutěže
Zájezdy za milion – Holiday World 2018
Pořadatel soutěže
INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem: Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7
IČ: 14888939 (dále jen "Pořadatel")

Technický servis
GLOBAL ASSET HOLDING a.s., se sídlem Na Příkopě 9 – 11, 110 00 Praha 1 IČ: 25098900
(dále jen "Zajišťovatel")

Termín konání soutěže
od 15. února 2016, 8:00:00 do
18. února 2016, 13:59:59

Popis soutěže:
Soutěž probíhá jako doprovodný program veletrhu Holiday World. Do soutěže je účastník zařazen odesláním
registrační SMS v níže uvedeném tvaru, na níže uvedené přístupové číslo.
Dále je možné přihlásit se do soutěže odesláním speciálního – bonusového kódu k číslu vstupenky. Tento kód
zjistí soutěžící návštěvou cestovatelského festivalu WorldFilm, který probíhá souběžně s veletrhem Holiday
World.
Účastník, který odeslal SMS zprávu pro registraci do soutěže, dostává zpětnou, potvrzovací SMS zprávu. Výherní
se se může stát pouze první platná doručená SMS s platným kódem (číslem) vstupenky a první platná SMS s
číslem doplněným o bonusový kód po celou dobu konání soutěže.
Soutěž je rozdělena do herních kol:
1. kolo 15.2. od 8:00 do 15:59:59
2. kolo 15.2. od 16:00 do 16.2. 15:59:59
3. kolo 16.2. od 16:00 do 17.2. 10:59:59
4. kolo 17.2. od 11:00 do 12:59:59
5. kolo 17.2. od 13:00 do 15:59:59
6. kolo 17.2. od 16:00 do 18.2. 10:59:59
7. kolo 18.2. od 11:00 do 13:59:59
Tučně jsou uvedeny časy začátku předávání výher z právě ukončeného kola.
Platné SMS jsou zařazeny do herních kol dle času doručení do systému Zajišťovatele. Výhry jsou předávány
výhercům po ukončení herních kol.
Vzhledem k omezení na první platnou zaslanou soutěžní zprávu není možné se zúčastnit více, než jednoho
herního kola, a to právě toho, ve kterém byla platná registrační SMS zaslána.

Podmínky účasti:
Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem
svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky.
Soutěžící musí pro účast v soutěži odeslat v termínu soutěže SMS zprávu na uvedené číslo ve specifickém tvaru.
Mobilní číslo musí být registrováno v síti některého z českých mobilních operátorů.

Syntaxe SMS zprávy
soutěžící zasílají SMS ve tvaru
HW mezera číslo vstupenky
nebo
HW mezera číslo vstupenky bonusový kód
kde číslo vstupenky je numerické označení vstupenky. Velikost písmen v SMS nehraje roli. Jedna SMS zpráva
může obsahovat pouze jeden kód (číslo) vstupenky.

Přístupové číslo pro zaslání soutěžní SMS
736 37 37 37

Cena odeslané SMS zprávy
Cena SMS je dle smluvních podmínek soutěžícího s jeho mobilním operátorem.

Výhry
soutěžící mají možnost získat poukazy od cestovních kanceláří – partnerů Pořadatele.

Klíč k výběru výherců
Výherci jsou vybráni vždy za aktuálně ukončené herní kolo, ze všech doručených platných SMS v
příslušném kole dle vzorce: x=(n/(a+1))*b
x
výherní pozice v databázi došlých SMS v daném herním kole. Doručené kódy (čísla vstupenek)
jsou řazeny vzestupně dle času doručení do jednotného systému Zajišťovatele.
n
počet doručených kódů v daném herním kole
a
počet určených cen (výherců) herního kola
b
číslo výhry (pořadí) tedy 1 ..... až 'a'
Pokud není výsledkem uvedeného vzorce celé číslo, považuje se za výherní pořadí toto číslo bez číslic za
desetinnou čárkou.
Příklad:
v herním kole bylo doručeno 578 platných kódů. Pro toto kolo byly určeny Pořadatelem 4 výhry. Výherními
se stávají SMS doručené v pořadí: 115, 231, 346, 462
Pokud nastane situace, že výherce není schopen osobně převzít výhru v termínu vyhlášení příslušného kola,
nebo nepředloží platnou vstupenku s číslem, které se shoduje s číslem uvedeným ve výherní databázi, může být
vybrán náhradní výherce, nebo výherci. Náhradní výherce může být vybrán i v případě, že byla z databáze
výherních SMS vybrána SMS, která neobsahovala platný tvar zprávy, nebo platný tvar vstupenky.
Náhradními výherními SMS jsou SMS doručené jako další v pořadí po původně určených výherních pořadích.
Příklad: základními výherními pozicemi byly hodnoty 10, 20 a 30. Dalšími v pořadí jsou pozice: 11, 21, 31, dále
pak: 12, 22, 32, atd...

Vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců
Výherní číslo vstupenky je vyhlášeno moderátorem při předávání výher v pravém křídle Průmyslového paláce. V
případě, že je držitel vstupenky s výherním číslem přítomen, je mu umožněn výběr jedné z cen.
Pokud se účastník nepřihlásí přímo, je telefonicky vyrozuměn na číslo, ze kterého byla odeslána registrační SMS,
do soutěže. Pokud není se soutěžícím navázáno telefonické spojení do 5ti zazvonění, nebo se soutěžící
nedostaví k předání cen do 5ti minut od telefonického vyrozumění, ztrácí tento účastník nárok na výhru a může
být vybrán náhradní výherce.
Výherce je povinen předložit Pořadateli platnou vstupenku s číslem, které se shoduje s číslem uvedeným ve
výherní databázi. Pokud není soutěžící schopen předložit takovou vstupenku, nebo se číslo vstupenky neshoduje
s číslem uvedeným v SMS, má Pořadatel právo odepřít takovému soutěžícímu výhru a je ze soutěže vyloučen.
Výherce je při převzetí výhry povinen na výzvu Pořadatele sdělit svoje jméno, adresu a další údaje potřebné pro
kontaktování. Předáním výhry výherci zaniká Pořadateli odpovědnost za předmět výhry.
Výherce se povinen během konání veletrhu kontaktovat příslušnou cestovní kancelář, agenturu nebo subjekt,
který příslušnou výhru garantoval. V případě, že se tak nestane, může být výherce plnění výhry odepřeno.

Všeobecné podmínky:
1.
2.

3.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté
výhry propadají Pořadatelovi soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s
dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.
Do soutěže budou zařazeny pouze platné SMS. Platnými soutěžními SMS se rozumí takové hlasy, které
obsahují smysluplná data a jsou zaslána ve správném formátu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo
rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v soutěžních zadáních.
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6.
7.
8.
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17.

18.

19.

Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní
číslo identifikovat. SMS zprávy ze skrytých čísel, internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek
jsou ze soutěže vyloučené.
U přijatých čísel vstupenek je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo (MSISDN), datum a čas
přijetí, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací.
Zajišťovatel ani Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a internetových sítí a dále
pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů ani za nedoručení.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
Pořadatel soutěže je, s předchozím písemným souhlasem Zajišťovatele, oprávněn bez náhrady pozměnit
nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit
její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti
se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.
Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u organizátora a je možné do nich nahlédnout po dohodě s
Pořadatelem.
Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Výhry
nelze vymáhat soudní cestou.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře nebo nepřijetí soutěžní SMS, v případě změny čísla
mobilního telefonu výherce, nedostupnosti mobilního čísla, z něhož bylo zasláno výherní zadání, anebo
chyby v doručování na straně mobilního operátora.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými
právními předpisy.
Bude-li jakákoliv výhra zatížena jinými daněmi nebo jinými poplatky dle právních předpisů, nese veškerou
platební povinnost výherce. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo
povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.
V případě pochybností je za výherce bez dalšího považována osoba, která splnila pravidla této soutěže a
která se prokáže MSISDN – účastnickým telefonním číslem (SIM kartou), ke kterému je v databázi
organizátora v souladu s těmito pravidly přiřazena výhra.
Nedodržením podmínek uvedených v těchto pravidlech nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch
organizátora.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn
bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích
prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatel bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.
Soutěžící odesláním soutěžní SMS uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli za účelem
vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím
poskytnutého jména, adresy, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách
Pořadatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i
telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e‐mailů, jakož i dalších
elektronických prostředků, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní SMS. Zároveň
soutěžící uděluje souhlas technickému správci, společnosti GLOBAL ASSET HOLDING a.s. se sídlem Na
Příkopě 9 – 11, Praha 1, IČ: 25098900, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
4489 ke zpracování osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže za účelem vyhodnocení soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Zajišťovatele a všichni zaměstnanci ze s nimi
spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že
se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.
Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele soutěže a zároveň jsou uložena v
písemné podobě v jeho sídle.

V Praze dne 12. února 2018

