
PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU PEWAG 

„Vystřihni, slož, vyfoť a vlož kamion a vyhraj dovolenou v Alpách nebo sněhové řetězy“ 

 

1. Pořadatel a technický správce soutěže 

 

 Pořadatelem soutěže je společnost pewag Czech s. r.o., Smetanovo nábřeží 934, 517 54 

Vamberk, IČO: 03127117, DIČ: CZ03127117, zápis v OR H. Králové oddíl C vložka 

33791, tel: +420 494 549 924-6, e-mail: prodej@pewag.cz, (dále jen „pořadatel“).  

 Technický servis soutěže zajišťuje společnost Studio REMA ’93, spol. s r. o., se sídlem 

U Katovny 775, 470 01 Česká Lípa, IČ 48292371 zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5142. 

  

2. Doba trvání a místo soutěže  

 

Soutěž probíhá ode dne 15. října 0:00:00 hod do 30. listopadu 2021 23:59:59 hod. (dále 

jen „doba trvání soutěže“). Soutěž je organizována pouze na českém Facebooku 

pořadatele s adresou facebook.com/pewagcz, které jsou také základním nástrojem 

komunikace pořadatele a technického správce s účastníky.  

 

3. Soutěžící 

 

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám – spotřebitelům starším 18 let s doručovací 

adresou na území České republiky užívající Facebook (dále jen Soutěžící). Není určena 

osobám v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli, technickému správci či 

provozovateli FB adresy (www.novy-web.cz), jakož i osobám těmto osobám blízkým.   

Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku. Osoby 

nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do 

soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v 

důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na 

výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit 

dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude 

vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání 

podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která 

dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

 

4. Mechanika soutěže  

 

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že splní podmínky soutěže, a to tak, že v době jejího trvání: 

 Vystřihne a složí papírovou maketu mobilního servisu pewag, kterou získal v papírové 

formě či si sám barevně vytiskl. Papírový model vyfotí (v simulované krajině, na silnici, 

…), přičemž cílem je vytvořit dokonalou iluzi reálného prostředí.  

 Fotografii vloží jako svůj post na FB adresu pořadatele 

 Vyhrává fotografie s největším počtem lajků v době trvání soutěže, v případě rovnosti 

rozhoduje/vyhrává čas posledního lajku. 

 Na 2. a 3. místě se umístí fotografie s druhým a třetím největším počtem lajků, v případě 

rovnosti rozhoduje/vyhrává čas posledního lajku.  

 

5. Výhry v soutěži   

 

Do soutěže je vloženo celkem 3 kusy výher  

 Jako hlavní výhra je poukaz na zimní týdenní dovolenou v Alpách pro 2 osoby v limitní 

ceně 15.000 Kč vč. DPH 



 Jako 2. výhra je poukaz na nákup sněhových řetězů značky pewag v ceně 5.000 Kč vč. 

DPH u odborného prodejce dle výběru výherce 

 Jako 3. výhra je poukaz na nákup sněhových řetězů v ceně 2.000 Kč vč. DPH u 

odborného prodejce dle výběru výherce 

 

6. Losování, distribuce výher 

 

 Hlavní výhra bude předána osobně ředitelem firmy pewag Czech s. r. o. a společné foto 

s výhercem bude umístěno na FB pořadatele, místo předání bude upřesněno 

 2. a 3. výhra bude předána osobně ředitelem firmy pewag Czech s. r. o. a společné foto 

s výhercem bude umístěno na FB pořadatele, místo předání bude upřesněno 

 Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře anebo nesplní-

li řádně všechny podmínky pro její získání, jeho nárok na výhru bez náhrady zaniká a 

technický správce určí za jejího výherce předtím vylosovaného náhradníka.  

 Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení 

informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu či jinou nekomunikaci od 

výherců. Pořadatel ani technický správce nenese odpovědnost za škodu či újmu 

vzniklou užíváním výhry. Pořadatel ani technický správce soutěže nejsou odpovědni za 

technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky. Pořadatel 

si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a 

měnit podmínky předávání výher, a to zejm. (nikoliv však výlučně) v případě, že mu 

výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v 

souladu s pravidly soutěže. 

 

7. Všeobecné podmínky  

 

 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se 

tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto 

výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán 

a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto 

pravidlech. 

 Výhry nejsou právně vymahatelné. Nevydané výhry propadají pořadateli.  

 O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či 

jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že 

změnu vyhlásí na výše uvedených webových stránkách akce, kde jsou tak k dispozici 

platná a úplná pravidla.  

 Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně 

dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, 

doporučována, spravována ani jinak spojena se společností FB. Účastník soutěže je 

srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální 

síti FB, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou 

odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí 

škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky 

soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní 

cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v 

souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a FB komentáře). 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či 

změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které 

jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech 

soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních 

pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 



Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění 

podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči 

účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze 

strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla a právní vztahy 

vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí 

právním řádem České republiky. 

 

8. Informace o zpracování osobních údajů a využití Cookies 

 

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů (GDPR):  

 

Totožnost a kontaktní 

údaje pořadatele 

Pewag Czech s. r. o. 

Rozsah zpracovávaných 

údajů 

Jméno a příjmení, E-mailová adresa a doručovací adresa  

Účely zpracování Provozování spotřebitelské soutěže dle těchto pravidel 

Právní základ pro 

zpracování  

Plnění závazku správce (řádné uspořádání soutěže) dle čl. 6, 

odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení. 

Doba, po kterou budou 

osobní údaje uloženy 

Po dobu nezbytně nutnou k uspořádání této soutěže, u výherců 

po dobu danou obecně závaznými předpisy.  

Poučení subjektu údajů Bez akceptace této informace se nelze soutěže zúčastnit. Máte 

právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo 

výmaz, popřípadě omezení zpracování.  Máte právo vznést u 

správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost 

údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením 

správci, které lze uskutečnit anebo dopisem i Emailem na 

kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u 

dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

Informace o využití 

cookies 

Provozovatel těchto stránek, pewag Czech s. r. o., tímto 

informuje návštěvníky, že na těchto webových stránkách 

využívá tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich 

technického chodu. Použitím těchto webových stránek 

souhlasíte s použitím našich cookies. Správu i odmítnutí 

cookies lze provádět nástroji všech běžných webových 

prohlížečů. 

 
 


