Úplná pravidla facebookové soutěže „Vtipné párečky“
Pořadatel soutěže:
Drůbežářský závod Klatovy a.s., ul. 5. května 112, Klatovy PSČ 33901, IČ: 45359989 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 235.
Název soutěže:
„Vtipné párečky“
Místo průběhu soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen
„místo konání soutěže“).
Trvání soutěže:
Soutěž trvá od pondělí 7. prosince 2020 do pondělí 4. ledna 2021.
Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území
České republiky, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má
po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále
jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK
uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se
zpracováním osobních údajů.
Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:
Dne 7. prosince 2020 pořadatel vloží na zeď FACEBOOK stránky Drůbežářský závod Klatovy
www.facebook.com/DZKlatovy/ soutěžní post v podobě:
„SOUTĚŽ - VTIPNÉ PÁREČKY. Asi každé dítě občas sáhne po párku a s chutí si ho dá k večeři
nebo ke svačině. U nás v Klatovech vyrábíme přímo Dětské párky, které jsou bez lepku,
neobsahují "éčka" a podíl masa mají 75 %. Pokud se i u vás doma najdou malí jedlíci párků a
bývají při jejich konzumaci navíc vtipní a zábavní, je tahle soutěž pro vás jako dělaná.
Natočte s vašimi dětmi krátké video a pošlete nám ho do zpráv stránky m.me/dzklatovy.
Každý týden v neděli vybereme jedno nejlepší video a hned v pondělí vyhlásíme vítěze,
kterého odměníme dárkem. Soutěžíme až do 4. ledna 2021.“
Úkolem soutěžících je natočit krátké vtipné video, jak jejich děti zábavnou formou konzumují
párky a pokrmy z párků připravené. Soutěžní videa odešlou prostřednictvím soukromé
zprávy (facebook messanger) na facebookovou stránku www.facebook.com/DZKlatovy/.
Koncem každého týdne - v neděli - bude z došlých videí za daný týden vybráno jedno nejlepší
video, které bude následující pondělí zveřejněno na zdi facebookové stránky

www.facebook.com/DZKlatovy/, nebo ve Facebook Stories, nebo v Instagram Stories
instagramového profilu www.instagram.com/klatovskekureci/.
Termíny výběru nejlepších videí: 13., 20., 27. prosince 2020 a 3. ledna 2021.
Termíny vyhlášení týdenních vítězů: 14., 21., 28. prosince 2020 a 4. ledna 2021.
Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, tedy každý týden může zaslat jedno nové
video. Nelze opakovaně soutěžit se stejným videem.
Videa dítěte nesmí být starší jednoho roku. Videa nesmí obsahovat dětskou nahotu.
Zveřejněním videa, ve kterém vystupuje dítě, soutěžící prohlašuje, že se jedná o jeho vlastní
dítě a jako jeho zákonný zástupce souhlasí s jeho zveřejněním na veřejné sociální síti
FACEBOOK a INSTAGRAM.
Výhry a vyhlášení vítězů:
Ceny do soutěže: balíčky reklamních předmětů.
Výherci budou oznámeni na sociální síti FACEBOOK a INSTAGRAM stránky Drůbežářský závod
Klatovy ve dnech 14., 21., 28. prosince 2020 a 4. ledna 2021
Adresu v podobě pravého jména, ulice, PSČ, města je soutěžící povinen dodat pořadateli
soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK nejpozději do 7
pracovních dnů od jeho vyhlášení. Pokud do této doby soutěžící svou adresu nedodá nebo ji
dodá nekompletní, bude jeho výhra postoupena náhradními výherci.
Výhry budou doručeny na adresy výherců nejpozději do 14 dnů od poskytnutí kontaktních
adres výherci prostřednictvím České pošty.
Autorská práva:
Zasláním videa soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložené video neporušuje jakákoliv
autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo
jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené
na jeho zveřejnění pořadateli soutěže bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli
nároků nebo věcného břemene.
Soutěžící zároveň uděluje pořadateli svou účastí v soutěži právo zveřejnit video na sociální
síti FACEBOOK www.facebook.com/DZKlatovy/ a INSTAGRAM
www.instagram.com/klatovskekureci/.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých
osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým

aktivitám Provozovatele. Soutěžící dávají rovněž souhlas se zveřejněním jména a příjmení,
pokud budou jako vítězové soutěže zveřejněni na sociální síti FACEBOOK
www.facebook.com/DZKlatovy/ a INSTAGRAM www.instagram.com/klatovskekureci/.
Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento
souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním
údajům.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními §11, § 12 a § 21, tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce
odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování
nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může
obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště.
Další důležité podmínky soutěže:
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu
jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění
pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v soutěžním
postu.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
v penězích.
Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím
soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže.
Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např.
v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či
profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet
FACEBOOK).
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK
profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či
v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude
pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci
(především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy
(komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry
zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, a osoby jim blízké a
ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich
zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto
osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální
síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli
soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.
V Klatovech: dne 7. prosince 2020

