Vyhraj 11 lekcí improvizace s Paleťáky
V termínu od 22. 2. 2018 do 28. 2. 2018 bude na webu w
 ww.paletaci.czrealizována soutěž
s názvem „Vyhraj 11 lekcí improvizace s Paleťáky“ (dále jen jako „soutěž“).
O co soutěžíme
Kurzovné ve výši 5 500 Kč na seberozvojový kurz improvizace v Hradci Králové nebo
Pardubicích, který proběhne v letním semestru od 6. března 2018 nejpozději do 29. května
2018. Výherce si vybere 1 město, ve kterém bude navštěvovat daný kurz.
V Pardubicích bude kurz probíhat každou středu od 7. března do 23. května (kromě 28.3.)
2018. V Hradci Králové bude probíhat kurz každé úterý 6. 3. do 29. 5. (kromě 1. a 8. května)
2018. Další informace o kurzu najdeš na paletaci.cz/kurzy.
Jak vyhrát
Výhru získá ten účastník, který v termínu od 22. 2. 2018 do 28. 2. 2018:
1. Sdílel na svém facebookovém profilu odkaz w
 ww.paletaci.cz/kurzy.
2. Ke sdílenému odkazu napsal motivační text, proč se chce na kurz improvizace
přihlásit.
3. K motivačnímu textu připojit hashtag #paletaci.
4. Zanechal nám svůj e-mail a jméno svého facebookového profilu.
5. Byl vylosován 1.3.2018 organizátorem soutěže.
Slosování a předání výhry
Slosování proběhne 1. března 2018 v 18:00 prostřednictvím online streamovaného videa na
Facebooku www.facebook.com/Paletaci. Výherce bude informován pořadatelem
prostřednictvím e-mailu. Jeho jméno bude uvedeno také na webové stránce
www.paletaci.cz. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné.
Pořadatel a organizátor
Pořadatelem soutěže je Čajový klub Paleta, o. s. se sídlem Artura Krause 2317, 530 02
Pardubice, IČ: 22865128, sp. zn.: L 7426 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, který
je také poskytovatelem odměny (výhry).
Podmínky účasti v soutěži
Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší
15let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s
organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.
Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména jako
výherce a to zejména na sociálních sítích a webu paletaci.cz. Data získaná od účastníka,

vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně
ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává
soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím
osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu
soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.
Další podmínky soutěže a právo pořadatele
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit,
prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník
poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není
dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných
zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto
podmínek.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není
možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve
výhradní pravomoci pořadatele.

